P r o t o k ó ł Nr 36/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 kwietnia 2018r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, przy którym
komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. Nieobecny radny: Piotr Barszcz, Antoni Rak, Przemysław Ślęzak.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 17 kwietnia 2018r. Burmistrza Lewina Brzeskiego
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 26 kwietnia 2018r. dodatkowych projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
2) zaciągnięcia kredytu.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 7 i 8 w celu zaopiniowania
przedłożonych projektów uchwał.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 4 radnych - jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 35/2018 z posiedzenia z dnia 22 marca 2018r.
2. Zaopiniowanie sprawozdań z:
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 marca 2018r. do dnia 10 kwietnia
2018r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r. z wykorzystaniem
środków publicznych.
3. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2017r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
3) w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
4) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;
6) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018;
7) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
8) zaciągnięcia kredytu.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 35/2018 z posiedzenia komisji w dniu 22 marca 2018r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają poprawki do treści
protokołu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze
Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 4 radnych zatwierdziła protokół Nr 35/2018 - jednogłośnie – 4 głs. „za”.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia od dnia 13 marca 2018r.
do dnia 10 kwietnia 2018r. Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag
i zapytań:
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ponowne ogłoszone przetargi na sprzedaż działek letniskowych
położonych w Nowej Wsi Małej i Kantorowicach zaznaczając, że jest małe zainteresowanie kupnem tych
działek.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło unieważnienia przetargu ogłoszonego na dzień
30 marca 2018r. na wyłonienie wykonawcy „Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej” z uwagi , że najkorzystniejsza cena przekraczała zaplanowane środki w budżecie gminy.
Zapytał o wysokość zaplanowanych środków w budżecie na realizację tego zadania.
Burmistrz udzielił szczegółowej odpowiedzi informując o złożonych ofertach i powodach unieważnienia
przetargu. Poinformował, że będą ogłaszane kolejne przetargi na wyłonienie wykonawcy projektu.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy omawiane zadanie będzie realizowane jako jedno czy zostanie podzielone
na budowę centrum przesiadkowego i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy czy to oznacza,
ze na terenie gminy będzie rozbudowa oświetlenia.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, informując iż dotyczy to realizacji jednego zadania inwestycyjnego, a jeśli
chodzi o oświetlenie uliczne to będzie tylko na terenie miasta, dotyczy to nowych punktów świetlnych.
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Radny Roman Pudło podkreślił, ponieważ nie wie czy jest to zasadne aby wybudować wyjście z peronu
drugiego (północnego) stacji PKP w Lewinie Brzeskim na osiedle Zatorze. Na pewno ułatwiłoby to życie
mieszkańcom. Słyszał, że miało to już być wykonane przy remoncie stacji PKP ale nie zostało wykonane,
obecnie jest przeprowadzana kontrola w tej sprawie.
Burmistrz odpowiadając, poinformował, że zadanie, które gmina będzie realizowała to dotyczy tylko
modernizacji budynku dworca i placu przed dworcem, za peron odpowiada PKP. Należy przyznać , że jest to
bardzo celna uwaga.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji zwrócił się o potwierdzenie informacji, że rozbudowa oświetlenia ulicznego na
terenie gminy będzie realizowana z budżetu gminy.
Burmistrz potwierdził, zaznaczając, że nie we wszystkich miejscowościach.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o nabytą od Spółdzielni Mieszkaniowej w Łosiowie
nieruchomość - działkę nr 798/8 o pow. 0,0675 ha położona w Łosiowie.
Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomość została nabyta, ponieważ jest zabudowana budynkiem przemysłowym
(hydrofornia) oraz dwoma zbiornikami, która w następstwie zostanie przekazana do Spółki Hydro – Lew
w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zapytał o nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Opolu na stan gminy nieruchomości gruntowej (droga) działki nr 276/13 położonej
w Skorogoszczy, czy również otrzymaliśmy środki.
Burmistrz poinformował, że nieruchomość ta został przejęta w związku z budową kanalizacji sanitarnej,
żadnej dotacji – środków gmina nie otrzymała.
Kolejne zapytanie radnego Dariusza Zięby dotyczyło wydania instrukcji przygotowania stanowiska
kierowania Burmistrza w czasie pokoju w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
narodowego ....
Burmistrz wyjaśnił, iż dotyczy to spraw poufnych.
Przewodniczący Komisji zapytał o ustalone minimalne stawki czynszu najmu (dzierżawy) lokali użytkowych
i pomieszczeń gospodarczych oraz budynków gospodarczych położonych na terenie gminy Lewin Brzeski.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała, iż
wzrost stawek opłat z tytułu czynszów nastąpił o 2% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszony
przez GUS, czyli wzrost stawek wynosi ok. 0,02zł do 0,05zł .
Radny Roman Pudło zapytał o przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowe ( pięć działek) pod zabudowę garaży, czy to będzie jeden kompleks garaży
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wybudowany przez osobę, która kupi, czy każda działka będzie sprzedawana odrębnie. Ponieważ jest
zainteresowany architekturą budowy tych garaży.
Burmistrz wyjaśnił, iż powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,
każdy przystępujący do przetargu ma prawo kupna i wybudowania zgodnie z przeznaczeniem w planie
zagospodarowania przestrzennego po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
Radny Dariusz Zięba zapytał Burmistrza o udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Opolu nt.
budowy ścieżek rowerowych oraz.
Burmistrz poinformował, iż spotkanie dotyczyło realizacji zadania „Budowa centrum przesiadkowego oraz
rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej”, są to cykliczne spotkania w których bierze udział 11 gmin. Natomiast w dniu
10 kwietnia br. podpisał porozumienie z Gminą Popielów na realizację projektu partnerskiego pn. Budowa
ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski.
Radny Roman Pudło zapytał o temat spotkania z Dyrektorem Działu Reklamy NTO.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło usług reklamowych dla gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał jakie zostały podjęte
działania w sprawie usunięcia Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Mikolinie i spotkaniach w tej sprawie
z Wojewoda Opolskim.
Burmistrz odpowiedział, że spotkania z Wojewodą Opolskim dotyczyły zakresu zmiany wizerunku pomnika
zamiast jego rozbiórki. Czyli ściągnięciu gwiazdy, wymiany tablic, obcięcia wystających łódek.
Poinformował, że Rada Miejska w Lewinie Brzeskim na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 kwietnia br.
zabezpieczyła środki finansowe w budżecie gminy w wysokości 30.000 zł na dostosowanie pomnika
w Mikolinie do wymogów ustawowych podejmując uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok. Dodał, że w dalszym ciągu trwają uzgodnienia zmiany wizerunku pomnika
z Wojewodą Opolskim i IPN.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Roman Pudło, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o przebieg ścieżki rowerowej z Gminy Popielów do Gminy
Lewin Brzeski.
Burmistrz omówił planowany przebieg trasy ścieżki rowerowej. Wniosek o dofinansowanie został już
złożony i trwają oczekiwania na jego ocenę.
Radny Dariusz Zięba i Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytali o udział Z-cy Burmistrza w posiedzeniu
Lokalnej Grupy Rybackiej w Popielowie.
Burmistrz poinformował, że Z-ca Burmistrza został delegowany do Zespołu oceniania projektów.
W związku, iż jedna z gmin nie zakwalifikuje się do otrzymania dotacji a miała otrzymać 300.000 zł. Środki
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te mają być przeznaczone do podziału na 5 gmin. Jeśli uda się pozyskać te środki to będzie możliwość
postawienia placu zabaw w kształcie statku rybackiego, realizacja mogłaby być dopiero w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o możliwość ustawienia punktu świetlnego między boiskiem
„Orlik” a wałem przeciwpowodziowym przy rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz wyjaśnił, że obecnie jest brak możliwości postawienia w tym miejscu punktu świetlnego, ale jak
tylko będzie możliwość to zostanie ujęty przy budowie basenu.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania
jednocześnie podkreślając, że przedłożone sprawozdanie jest szczegółowo opisane.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie.
Do pkt 3
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski
za 2017r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, na brak w przedłożonej informacji o działalności Towarzystwa Rozwoju
Lokalnego Zielony Most w Skorogoszczy, osobiście wysyłał p-cztą elektroniczną do Promocji - Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych.
Kierownik Marek Nowak Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformował, że w posiadanych
dokumentach brakuje takiej informacji, ale zostanie sprawdzone.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
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ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - sporządzenie zasobów pomocy społecznej
w gminie wynika z zapisów art. 16a o pomocy społecznej. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę,
kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na
podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz rozkład ilościowy. Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym. Opracowanie zgodnie
z założeniami ustawy o pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach
projektu przygotował narzędzie umożliwiające gromadzenie danych, z których część pobierana jest
automatycznie z innych systemów informatycznych. Na tej podstawie przeprowadzona jest ocena zasobów,
która stanowić będzie rekomendację planowania budżetu na rok następny. Rolą gminy w zakresie realizacji
zadań pomocy społecznej jest zaspokojenie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb wspólnoty
mieszkańców. Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje działania zmierzające do
niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb wówczas, gdy są one wywołane
czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest
wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych
problemów. Gmina realizuje te zadania głównie poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka oraz podejmowanie działań w zakresie życiowego usamodzielnienia osób i rodzin i ich
integracji ze środowiskiem.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na dane o sytuacji demograficznej i społecznej przedstawione
w tabeli gdzie jest wykazane, że na terenie gminy Lewin Brzeski działają 2 żłóbki, jak mu wiadomo to jest
jeden żłobek przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim „Mały Staś”. Jest również wyszczególniony zapis
o liczbie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, że jest 1 świetlica.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wyjaśnił, że są dwie jednostki jest żłobek i Klub Dziecięcy.
Z-ca Kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim pani Urszula Bandrowska wyjaśniła, że dotyczy to Świetlicy
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.
Kolejno Przewodniczący Komisji zabierając głos stwierdził, iż z przedstawionych danych o liczbie
wypłaconych świadczeń wynika, że w ostatnich latach rodzi się mniej dzieci oraz zapytał o kadrę jednostki
i pracownika gospodarczego.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, iż można powiedzieć, że w naszej gminie rodzi się ok. 110 dzieci a
umiera ok. 160 osób.
Z-ca Kierownika Urszula Bandrowska wyjaśniła, że jest inna liczba dzieci, ponieważ są wykazane rodziny
które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub jednorazowy dodatek z tytułu
urodzenia się dziecka.
Radny Roman Pudło zapytał co oznacza specjalizacja z organizacji pomocy społecznej , co należy w tym
zakresie zrobić.
Z-ca Kierownika Urszula Bandrowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby kierujące
jednostkami organizacyjnymi w pomocy społecznej są obowiązane posiadać specjalizację z zakresu
organizacji pomocy społecznej. Są to roczne studia podyplomowe kończące się egzaminem.
Przewodniczący Komisji zapytał o zlecenia w trybie działalności pożytku publicznego – wydano ich 3.
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Z-ca Kierownika Urszula Bandrowska wyjaśniła, że dotyczy to popisanych umów z noclegowniami w celu
zapewnienia osobom bezdomnym, w tym roku zostało zawartych 6 umów.
Następnie zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło mieszkań chronionych.
Burmistrz Artur Kotara przypomniał o zawartym porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą
Lewin Brzeski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na
utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy, które mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na brak wolontariuszy do pracy w M-GOPS.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w przedłożonej ocenie zasobów pomocy społecznej są opisane
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
w Lewinie Brzeskim a nie ma żadnej wzmianki o prowadzonej rehabilitacji (ruchowej, psychologicznej,
logopedycznej itp.). W tych zajęciach uczestniczyło 26 dzieci, ogółem 50 osób.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok”;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – w związku z uwagami zgłoszonymi przez Wydział
Prawny i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zgodności podjętej uchwały z art. 11a ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ) należało wykreślić
z załącznika uchwały Nr XLIII/379/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 27 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lewin Brzeski na 2018 rok” wyrazu „bezdomnych” w § 2 pkt 4 i wykreślenie wyrazu
„bezdomnego” w §12. W oparciu o wskazanie uwag dokonano zmiany w uchwale.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – w związku z rozbudową domków
jednorodzinnych w mieście Lewin Brzeski, graniczących bezpośrednio z drogą powiatową nr 1162 0
Różyna - Lewin Brzeski, zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 220, ark. mapy 1, obręb Buszyce,
zachodzi konieczność przedłużenia istniejącej ulicy „Cicha” w Lewinie Brzeskim dla potrzeb ustalenia
numeracji porządkowej nieruchomości położonych w obrębie miasta Lewin Brzeski. Propozycja
przedłużenia ulicy zyskała akceptację Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski oraz mieszkańców wsi
Buszyce. W związku z powyższym przedłożono projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy „Cicha”
w Lewinie Brzeskim o część działki nr 268/2 oraz część działki nr 220.
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W dyskusji udział wzięli Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, radny Dariusz Zęba,
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Wioletta Jaromin – Kruk, radny Roman
Pudło, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski – Andrzej Grabny.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 4
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy
Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – Zasady współpracy z organizacjami
pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie. Powierzenie realizacji
zadania publicznego następuje w trybie otwartego Konkursu ofert oraz w trybie art. 19a uopp. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami działającymi w sferze pożytku
publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą. Przyjmując w listopadzie 2017 roku program
współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”
zaplanowano kwotę 85.000 zł. W ocenie burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85
000 zł nie była wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku 2018, stąd też ogłoszony został konkurs
na realizację zadania w I półroczu roku 2018. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert,
przeznaczono kwotę 85.000 zł. Ponadto do konsultowanego projektu uchwały w sprawie rocznego
programu współpracy na 2018r. wpłynęła jedna uwaga dotycząca ujęcia w programie jednego zadania
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Członkowie Komisji poparli propozycję wydzielenia dodatkowych środków na w/w
zadanie. Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na „Upowszechnianie sportu masowego
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o kwotę
85.000 zł oraz na małe zadanie w trybie art. 9a uopp w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu,
rekreacji, wypoczynku o kwotę 4.000 zł.
Następnie Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak przedstawił
autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, która dot. zmiany treści punktu 4 „Wiersz 7, kolumna
3 tabeli pn. „Zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku, formy współpracy, tryb wyłaniania wykonawców
oraz środki finansowe przeznaczone na realizację przyjętych zadań” na „Wspieranie realizacji zadania
publicznego wykonywanego przez organizacje pozarządowe”.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2018;
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Uzasadnienie Zgodnie z nową, obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566,zm. poz. 2180) do kompetencji rady gminy należy coroczne
określanie, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, sezonu kąpielowego w okresie między
1 czerwca a 30 września. Proponowany projekt uchwały przewiduje, że sezon kąpielowy rozpocznie się na
terenie naszej gminy w ostatnim dniu roku szkolnego i zakończy w ostatnim dniu wakacji.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.

ppkt 6
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – zgodnie z nową, obowiązującą od 1 stycznia
2018 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566, zm. poz. 2180) w sezonie
kąpielowym nie można już organizować tzw. miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ustawa dopuszcza
organizowanie tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, funkcjonujących przez okres nie
dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz organizowanie kąpielisk funkcjonujących w sezonie
kąpielowym ustalonym przez radę gminy w okresie między 1 czerwca a 30 września. Wobec powyższego
Burmistrz Lewina Brzeskiego podjął działania, aby na terenie gminy utworzyć kąpielisko w rozumieniu
cytowanej ustawy. Ustawa przewiduje, że kąpieliska organizowane na terenie danej gminy, po spełnieniu
ściśle określonych ustawą wymogów, określa w formie wykazu kąpielisk rada gminy, w drodze uchwały,
będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja. Projekt takiej uchwały przygotowuje
burmistrz i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce
i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa „Wykaz kąpielisk na terenie gminy
Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski, na wydzielonym fragmencie wody
powierzchniowej zbiornika wodnego przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 7
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – w § 6 cytowanej Uchwały Nr XLIII/378/2018
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018r. błędnie wpisano, moc obowiązującą od dnia
1 września 2018 roku, wobec czego należy ten zapis wykreślić.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
ppkt 8
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Burmistrz Artur Kotara przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, informując, że kredyt
w wysokości 1.000.000 zł zaciąga się w związku z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w roku 2018
na udział własny w finansowaniu inwestycji pn. :
1) „Budowa centrum przesiadkowego - 400.000,- zł;
2) Przebudowa dróg gminnych
- 300.000,- zł;
3) Przebudowa drogi gminnej w Łosiowie ul. Cmentarna
- 200.000,- zł;
4) Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski - 100.000,- zł.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2028, źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody
własne gminy, spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w ratach kwartalnych.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący
Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o termin uzupełnienia punktów świetlnych przy ul. Kasztanowej
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że jest opracowywana dokumentacja, po jej opracowaniu zostanie ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jak się uda to na jesień powinny być rozpoczęte prace.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał, czy również będą stawiane nowe punkty świetlne na osiedlu
„Zatorze i w m. Sarny Małe.
Burmistrz odpowiedział, że w planie jest 100 lamp do wymiany na terenie gminy, w pierwszej kolejności
będą wymieniane lampy i stawiane nowe punkty świetlne na nowo powstałych osiedlach w ramach
zabezpieczonych środków w budżecie.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kopernika w Lewinie
Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że cały czas są podejmowane działania aby tą nieruchomość sprzedać
w drodze przetargu nieograniczonym. W przypadku braku możliwości sprzedaży to można się zastanowić
czy wstąpić w program Mieszkanie Plus.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zaniedbaną
posesję ( rozwalające się budynki gospodarcze) położoną przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim,
szczególnie że budynek jest usytuowany przy wjeździe do miasta.

Ubytki na długości po około 0,5m stwierdzono w dwóch przypadkach.
Burmistrz poinformował, że budynek jest osoby fizycznej, można tylko właścicielowi zwrócić uwagę na
porządek.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował o spotkaniu z przedstawicielem wykonawcy zadania
remontu chodnika w ulicy Moniuszki w Lewinie Brzeskim dotyczące wniosków Komisji tj. uzupełnienia
ubytków w drodze przy krawężniku - wjeździe na pasaż „Biedronka” oraz uzupełnienia ubytków obrzeżami
betonowymi z uwagi na nieprawidłowe wykonane elementy betonowe – obrzeża. Ubytki na długości po
około 0,5m stwierdzono w dwóch przypadkach. Zgłoszone wnioski mają być zrealizowane na wiosnę br.
Następnie Przewodniczący zapytał o możliwość wymiany windy w budynku przy ul. Kościuszki 52 w Lewinie
Brzeskim.
Burmistrz wyjaśnił, że chciałby wyremontować windę i cały czas próbuje pozyskać środki pozabudżetowe
na jej remont, wniosek o pozyskanie środków został złożony i jest ujęty na liście rezerwowej.
Radny Dariusz Zięba zapytał Burmistrza o udział w spotkaniu z Prezesem Brzesko – Oławskiej Wsi
Historycznej.
Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło zadań, które będą realizowane w 2018r. M-GDK w Lewinie
Brzeskim planuje złożyć wniosek w kategorii - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Przedsięwzięcie 1.1.1
Dbamy o nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, tworzenie (doposażenie muzeów, izb pamięci, izb
regionalnych i innych miejsc).
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o realizację wniosku dot. obniżenia
chodnika przy przejściu dla pieszych w ulicy Kościuszki w Lewinie Brzeskim jak również.
Burmistrz poinformował, że wniosek został przekazany do realizacji do Starostwa Powiatu Brzeskiego.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.34 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
Protokół zatwierdzono
dnia 23 maja 2018r.
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