P r o t o k ó ł Nr 37/2018
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 23 maja 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 zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi wymagane quorum do
podejmowania oski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecni: Antoni Rak, Przemysław Ślęzak.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 22 maja 2018r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 29 maja 2018r. dodatkowych projektów uchwał:
1) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 6 ppkt 9 i 10 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 6 radnych - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 36/2018 z posiedzenia z dnia 17 kwietnia 2018r.
2. Zapoznanie się z informacją nt.:
1) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2017r.;
2) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2017 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 kwietnia
2018r. do dnia 14 maja 2018r.;
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom;
2) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;
4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski;
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
6) o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
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7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont
dzwonnicy w miejscowości Golczowice”;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
10) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
5. Zaopiniowanie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 36/2018 z posiedzenia z dnia 17 kwietnia 2018r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
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 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 36 /2018 - jednogłośnie– 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
„Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2017r.”
a) Na wstępie Pan Wojciech Andruchów Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim omówił
szczegółowo przedłożoną „Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w
Lewinie Brzeskim za rok 2017”. Poinformował, że obecny stan zatrudnienia w Komisariacie wynosi 26
pracowników. Zwrócił uwagę na braki kadrowe na Komisariacie (6 vacatów) spowodowane brakiem
kandydatów do pracy w Policji oraz zwolnieniami chorobowymi, co ma wpływ na trudności w organizacji
służb.
W dyskusji :
- Radny Pan Piotr Barszcz zwrócił uwagę na zwiększoną liczbę przyznanych mandatów oraz zapytał o
nieetatowe oddziały prewencji.
Komendant Komisariatu Policji wyjaśnił, że działania prewencyjne w formie pouczeń nie dają żadnych
efektów w postaci zmniejszonych wykroczeń , stąd stosowane są mandaty i wnioski o wykroczenia do
sądów. Odnośnie nieetatowych oddziałów prewencji wyjaśnił, że są one powoływane w konieczności
wsparcia działań akcyjnych np. ochrony meczów.
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- Radny Pan Dariusz Zięba prosił o zwiększenie kontroli w zakresie stosowania szczególnie przez młodzież
środków odurzających.
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że w przypadku zatrzymania osoby z podejrzeniem wpływu
środków odurzających, osobie tej przeprowadza się badanie narkotestem, a następnie odwożona jest na
badanie krwi do Brzegu. Dodał, że badanie narkotestem jest bardzo drogie i Komisariat nie posiada
środków na zakupy testów do urządzenia w celu prowadzenia działań prewencyjnych.
- Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Pan Andrzej Grabny zwrócił uwagę na braki kadrowe na
Komisariacie w Lewinie Brzeskim.
Komendant Komisariatu policji wyjaśnił, że nie ma możliwości zatrudnienia policjantów w ramach
zastępstw osób nieobecnych przebywających na urlopach macierzyńskich czy zwolnieniach chorobowych.
- Przewodniczący Komisji Radny Pan Robert Laszuk zapytał czy w związku z upałami i przebywaniem osób
na kąpielisku, prowadzone są kontrole porządku publicznego. Zwrócił uwagę, że osoby kąpiące się,
przebywające szczególnie w godzinach wieczornych i biwakujące na kąpielisku zakłócają innym ciszę,
rozrabiają.
Komendant Komisariatu Policji poinformował, że będą często prowadzone patrole, jednak ze względu na
braki kadrowe nie stale.
- Przewodniczący Komisji Radny Pan Robert Laszuk podziękował w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych ”Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim za działania prewencyjne – pogadankę dla
podopiecznych Stowarzyszenia nt. bezpiecznego korzystania z internetu, którzy już nie zakładają kont na
obce nazwiska na portalach społecznościowych.
- Radny Pan Dariusz Zięba powiedział, że ciężka praca byłaby młodzieżą w Domu Dziecka w Skorogoszczy,
gdyby nie wsparcie Policji.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.

2) Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pan Ireneusz Telego omówił
„Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2017 rok”.
W dyskusji:
- Radny Pan Dariusz Zięba zapytał, czy udało się pozyskać środki na monitoring miasta.
p.o. Komendanta SM wyjaśnił, że wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk zapytał wyjaśnienie zapisu o „możliwościach kadrowomaterialnych, które są determinantą w realizacji zadań”.
p.o. Komendanta SM wyjaśnił, że chodzi o środki finansowe zabezpieczone w budżecie.
- Radny Pan Roman Pudło zapytał, czy są karani właściciele psów załatwiających swoje potrzeby na
chodnikach, skwerach.
p.o. Komendanta SM wyjaśnił, że takie sytuacje są trudne do wyłapania i podjęcia skutecznych działań.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
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3) Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lewinie Brzeskim Pan
Piotr Cierpisz omówił szczegółowo „Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2017 rok”.
W dyskusji:
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk pochwalił działania strażaków oraz zwrócił uwagę na
zwiększoną liczbę akcji strażaków wynikającą z niesprzyjających warunków atmosferycznych – huraganów
oraz wypadków na drogach.
- Radny Pan Piotr Barszcz zapytał o liczby związane z wyjazdem na akcje ratownicze w poszczególnych
jednostkach ochotniczych straży pożarnych w gminie, które nie są zawarte w informacji.
- Prezes Zarządu Pan Piotr Cierpisz potwierdził zwiększenie częstotliwości wyjazdów strażaków ochotników
związanych z warunkami pogodowymi. Szczegółowo przedstawił udział poszczególnych jednostek OSP w
akcjach. Zwrócił uwagę również na działania strażaków ratujące życie - często reanimują osoby
poszkodowane w wyniku zdarzeń, wypadków, udzielają pierwszej pomocy przed przyjazdem Pogotowia
ratunkowego.
Następnie zaprosił zebranych na uroczyste poświęcenie wozu strażackiego na mszy św. w niedzielę 27 maja
o godz. 11.00 w Kościele w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i udzielenie odpowiedzi na pytania, prosił o przekazanie
podziękowań dla strażaków ochotników za ich działania ratujące życie i mienie.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
Zbiorcze zestawienie omawianych powyżej informacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

ppkt 2
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2017 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy”.
Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk stwierdził, że w przedłożonej analizie szczegółowo omówiono
wszelkie działania związane w gospodarką odpadami w gminie Lewin Brzeski w 2017r., słabe i mocne strony
tej działalności. Prosił o zgłaszanie pytań.
Nie zgłoszono pytań czy uwag, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania:
ppkt 1
„Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 kwietnia 2018r. do
dnia 14 maja 2018r.”
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Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:
- Przewodniczący Komisji zapytał o realizację zadania budowy centrum przesiadkowego w Lewinie
Brzeskim, o wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łosiowie oraz o efekt
spotkania w Aglomeracji Opolskiej;
- Radny Pan Roman Pudło zapytał o sprzedaż lokalu użytkowego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 11C;
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał o sprzedaż nieruchomości
gruntowych;
- Radny Pan Dariusz Zięba zapytał o wyniki konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy;
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara udzielił szczegółowych odpowiedzi na powyższe zapytania.
Następnie Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał o realizację zadania
wykonania kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Komisji dopytał o zagrożenia związane z realizacją zadania.
Burmistrz poinformował zebranych o stanie zaawansowania realizacji inwestycji w Skorogoszczy na dzień
dzisiejszy, o problemach związanych z błędami w projektowaniu inwestycji z którymi sobie radzimy ale
więcej problemów wynika np. ze zmiany przejść na poszczególnych gruntach, zwiększenie się liczby
zainteresowanych podłączeniem do kanalizacji, dodatkowymi pracami, napotykanymi podłączeniami
nielegalnymi do rowów, drzewami w pasie drogowym, które wymagają dodatkowych zgłoszeń i rozpoczęcie
odpowiednich procedur administracyjnych, zmiana decyzji właścicieli co do wartości nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, na których planowano przejścia kanalizacji powoduje dodatkowe opóźnienia.
Takie zgłoszenia dotyczą też Lewina Brzeskiego. Nie mniej jednak Wykonawca stara się, jest dobry
Inspektor nadzoru, który na bieżąco rozwiązuje problemu, w przyszłym tygodniu wchodzimy na ul.
Cmentarną w Skorogoszczy z wykonaniem odbudowy drogi. Zostanie podpisany aneks do umowy z
wykonawcą na przesunięcie terminu wykonania zadania na koniec grudnia 2018r.
Na koniec Radny Pan Dariusz Zięba zapytał Zastępcę Burmistrza Pana Dariusz Struskiego o efekty spotkania
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski poinformował o zamierzeniach Urzędu Marszałkowskiego
związanego z rozwojem turystycznym województwa (ścieżki rowerowe, trasy turystyczne rzekami).
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.

Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał.
ppkt 1
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Kierownik wydziału Oświaty i PSraw Społecznych
Urzędu Pan Marek Nowak. Poinformował, że ustalenie zasad i rozmiaru obniżenia obowiązkowego
wymiaru godzin dyrektorom szkół i przedszkoli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela należy do kompetencji

5

rady gminy. Uchwałą Nr XXX/236/2012z dnia 28 grudnia 2012r. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim ustaliła
zasady udzielania i określiła rozmiar obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek prowadzonych
przez gminę Lewin Brzeski. Po analizie obowiązującej uchwały na tle wzrastających zadań obciążających
dyrektorów, w tym zadań związanych z reformą oświaty, Rada Miejska
podjęła Uchwałę
Nr XXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad
udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, Wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom
pełniącym inne Stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2017r. poz. 2390, zm. poz. 2763), w której ustaliła
zmiany obniżonego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
realizowanych bezpośrednio z uczniami – zamiany dostosowały rozmiar obniżek do zwiększonego
obciążenia dyrektorów sprawami administracyjnymi (obniżki ustalono na poziomie o dwie godziny
niższym) oraz do rzeczywistego stanu oświaty w gminie – zlikwidowano obniżki dla dyrektorów gimnazjów,
które
nie funkcjonują od 1 września 2018 roku oraz dla kierowników świetlic szkolnych
z dożywianiem, gdyż takie świetlice w naszych szkołach nie funkcjonują. Cytowana uchwała została podjęta
z pominięciem skierowania jej projektu do zaopiniowania związkom zawodowym. Obowiązek taki wynika
z ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, co określone zostało w § 19 ust 1 i 2 tej ustawy.
Wobec powyższego proponowany projekt uchwały w tej sprawie został skierowany do konsultacji
odpowiednich władz statutowych ZNP i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, które
zostały przeprowadzone i uzyskaliśmy pozytywne opinie w sprawie.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski, który
powiedział, że projekt uchwały dostosowuje zapisy obecnie obowiązującej uchwały ustalającej dla
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin pedagogów, psychologów i logopedów (obecnie 26 godz. w tygodniu) oraz doradców zawodowych
(obecnie 25 godzin w tygodniu) do zmienianych od 1 września 2018r. zapisów Karty Nauczyciela, które
mówią, że obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w/w nauczycieli nie może przekraczać 22 godzin.
Zmiana Karty Nauczyciela została wprowadzona nową ustawą z dnia 27 października 2017r.o finansowaniu
zadań oświatowych.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i
urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski, który wyjaśnił,
że zmiana uchwały NR LV/403/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 roku w
sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie
Brzeskim podyktowane są zmianą ustawy Prawo wodne, która nakazuje organizację kąpieliska działającego
przez cały sezon kąpielowy – w dotychczasowym stanie prawnym gmina mogła organizować tzw. miejsca
wykorzystywane do kąpieli. Obowiązujący w poprzednim sezonie „Regulamin korzystania z terenu
wypoczynku letniego wraz z miejscem wykorzystywanym do kąpieli” należy zastąpić „Regulaminem
korzystania z terenu wypoczynku letniego i kąpieliska”
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Lewin Brzeski.
Radny Pan Dariusz Zięba zapytał o stan przygotowania do przejęcia zadania gospodarki odpadami od firmy
Remondis Opola i przekazania zadania do Spółki gminnej ZMK.
Burmistrz Pan Artur Kotara poinformował o działaniach w tym zakresie m.in. leasingu samochodu,
dzierżawie pojemników na poszczególne rodzaje nieczystości od firmy Remondis, stawkach opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkańców gmin ościennych.
Następnie poprosił Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Pani Joanna Mokrzan o przedstawinie projektu uchwał wraz z uzasadnieniem, które jest
następujące – zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska
w Lewinie Brzeskim, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2017r.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzającym obowiązek zbierania odpadów z
papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury do
pojemnika koloru niebieskiego oraz wygaśnięciem z dniem 28 czerwca 2018r. zawartej umowy na
odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koniecznym stało się dostosowanie
z dniem 1 lipca 2018r treści regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto w
regulaminie
wprowadzono
zapisy
porządkujące
zasady
utrzymania
czystości
i porządku w gminie Lewin Brzeski.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i
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zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Pani Joanna Mokrzan. Uzasadnienie jest następujące - w
związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
wprowadzającym obowiązek zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z
papieru i odpadów opakowaniowych z tektury do pojemnika koloru niebieskiego oraz wygaśnięciem z
dniem 28 czerwca 2018r. zawartej umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, koniecznym stało się dostosowanie treści z dniem 1 lipca 2018r. uchwały do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Komisji poinformował o zgłoszonej przez Burmistrza autopoprawce do projektu uchwały.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Pani Joanna Mokrzan. Uzasadnienie do projektu uchwały jest
następujące - w związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzającym obowiązek zbierania odpadów
z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury do
pojemnika koloru niebieskiego oraz wygaśnięciem z dniem 28 czerwca 2018r. zawartej umowy na
odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koniecznym stało się dostosowanie
treści wzoru deklaracji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Pan Marcin Kulesza. Uzasadnienie jest następujące – niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie
procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zlokalizowanych po byłej Cukrowni w Lewinie Brzeskim. Powyższa zmiana spowoduję
przeznaczenie terenów pod funkcję umożliwiające lokalizacje budynków i obiektów produkcyjnych,
składowania i magazynowania. Poniżej mapa poglądowa przedstawiająca teren objęty zmianą planu.
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Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania pn. „Remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice”.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz Pan Artur Kotara. Uzasadnienie jest
następujące – podjęcie uchwały umożliwi wspólnie z Powiatem Brzeskim realizację zadania związanego z
remontem dzwonnicy w Golczowicach będącej w zarządzie Powiatu Brzeskiego, a zlokalizowanej na
skrzyżowaniu dróg w miejscowości Golczowice na terenie gminy Lewin Brzeski. W br. planuje się
kontynuację rozpoczętych w roku ubiegłym prac remontowych. Sołectwo Golczowice Uchwałą N r 1/2017
Zebrania Wiejskiego z dnia 24.09.2017r w sprawie przyjęcia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w
ramach funduszu sołeckiego na 2018rok zabezpieczyło kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na remont
dzwonnicy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont dzwonnicy w miejscowości
Golczowice.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Obrady Komisji opuścił Radny Pan Zbigniew Gąsiorowski.
Stan radnych wynosi – 4 członków.
ppkt 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska. Jest ono
następujące :
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 252.632,72 zł następuje w związku z:
-wprowadzeniem dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej ( 43.000 zł ),
- wprowadzenia planu w zakresie wpływów z innych opłat ( 15.000 zł ),
- wpływu darowizny przekazanej przez ,, Hydro-Lew’’ Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim ( 300 zł )
oraz wpłaty sołectwa Przecza ( 73,47zł),
- wprowadzenia dochodów z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami ( 40.000 zł –odzyskiwanie
należności),
- wprowadzenia środków z tyt. sprzedaży nieruchomości ( 40.416 zł ),
- wprowadzenia dotacji otrzymanej od Wojewody na zadanie inwestycyjne pn.,, Godne warunki
mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów- droga do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie
Brzeskim( etap III- 60.000 zł ),
- wprowadzenia dochodów z tyt. zwrotu środków z zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2017
pn. ,, Ochrona in situ…” ( 53.843,25 zł ).
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II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 252.632,72 zł dotyczy zwiększenia wydatków z
przeznaczeniem na:
- wypłatę odszkodowania za przyjęte mienie gminne – budynek mieszkalny przy ul. Cichej w Lewinie
Brzeskim ( 40. 416 zł ),
- zmiany map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Lewin Brzeski ( 15.000 zł ),
- wykonanie weryfikacji granic Aglomeracji Lewin Brzeski w związku z obowiązkiem określonym w
art. 92 ustawy Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r. poz. 1566 – 7.380 zł ),)
- wydatki związane z promocją ( 15.000 zł – konkurs ,, Piękna Wieś Lewińska’’, ,,Korony Dożynkowe’’,
,,Najpiękniejsza Zagroda’’ 300 zł – Festyn we wsi Sarny Małe ),
- wydatki związane z gospodarka odpadami ( 40.000 zł ),
- wydatki związane z utrzymaniem miejsca wyznaczonego do kąpieli ( 36.913,25 zł ),
- wydatki związane z zajęciami jogi organizowane dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski ( 7.050 zł ),
- wydatki związane z remontem mieszkania romskiego( 60.000 zł ),
- wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski’’( 3.500 zł ),
Zadanie inwestycyjne pn. ,, Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Lewinie Brzeskim’’ ( 6.000 zł ),
- dotacje w zakresie wydatków ponoszonych przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski związanych z
ochroną powietrza i klimatu ( wymiana pieców – 21.000 zł ),
- zwiększenia wydatku inwestycyjnego w zakresie zadania związanego z budową wiaty na terenie
rekreacyjnym w m. Przecza( 73,47 zł ).
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 25.000 zł dotyczy przeniesień w zakresie:
- wydatków sołectwa Sarny Małe ( 7.000 zł ),
- wydatków sołectwa Strzelniki ( 3.000 zł ),
- wydatków sołectwa Buszyce ( 2.500 zł ),
- wydatków sołectwa Oldrzyszowice( 3.000 zł ),
- wydatków zabezpieczonych w dziale promocja z przeznaczeniem na remont budynku sportowego w m.
Łosiów ( 3.500 zł ),
- remont lokalu romskiego (6.000 zł - wkład własny do zadania)
IV. Przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 8.220 zł następuje w związku z otrzymaniem pisma
od Wojewody Opolskiego ( FB.I.3111.1.20.2018.UP z dnia 27 kwietnia2018r.)dotyczącym otrzymanej
dotacji z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. ( doprowadzenie do
zgodności z planem Urzędu Wojewódzkiego).
V.-VI. Zmniejszenie planowanych przychodów i rozchodów wysokości 2.422.064,76 zł dotyczy zmniejszenia
planu w zakresie zaciągnięcia pożyczek na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w związku z możliwością otrzymania zaliczek
w tym:
- na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski- (1.738.122,11zł ),
-zadanie inwestycyjne pn.,, poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w
Łosiowie ‘’ ( 683.942,65 zł ).
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.

ppkt 10
Projekt uchwały o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
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Projekt uchwały oraz uzasadnienie, które przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska jest
następujące :
Dostosowuje się plan po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w związku ze
zmianami wprowadzonymi zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wprowadzonymi w
uchwale budżetowej podejmowanych na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2018r
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Zaopiniowanie stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
Stanowisko przedstawił Burmistrz Pan Artur Kotara. Zapewnił, że przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i
modernizacja PSZOK w Lewinie Brzeskim” jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do przedłożonego projektu stanowiska i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
stanowiska. Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Pan Piotr Barszcz zgłosił interpelację w sprawie :
1) naprawy nawierzchni drogi ul. Słowackiego naprzeciw Szkoły w Łosiowie, jest dziura zagrażająca
bezpieczeństwu użytkowników drogi;
2) zabezpieczenia wyrwy w pasie drogi ul. Słowackiego naprzeciw Przychodni, po opadach deszczu jest
bardzo duże obniżenie nawierzchni gruntowej pasa, co może spowodować uszkodzenie pojazdów.
Burmistrz poinformował, że wystąpi do Zarządu Dróg w tych tematach.
- Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Pan Andrzej Grabny zapytał o przebieg kontroli
kompleksowej prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu - Burmistrz udzielił odpowiedzi;
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk prosi o interwencję w przedmiocie wykonania zaleceń Komisji
wyjazdowej – kontroli naprawy nawierzchni ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim, których termin realizacji
upłynął 30.04.br. Burmistrz poinformował, że zgłosi ponaglenie do Zarządu dróg Powiatowych w Brzegu.
Radny Pan Dariusz Zięba zaproponował przeprowadzenie oględzin inwestycji przebudowy Szkoły w
Skorogoszczy w ramach Komisji wyjazdowej. Zaproponował ustalenie terminu komisji na sesji.
- Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Pan Andrzej Grabny powrócił do tematu
zagospodarowania boiska przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Dzierżonia na parking dla samochodów
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lokatorów budynków wielorodzinnych przy ul. Narutowicza. Prosił o podjęcie działań przy całej długości ul.
Narutowicza chodniki, parkingi są zastawiane, jest ich za mało.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.45 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Barbara Chyża

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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