PROTOKÓŁ

NR 31/2018

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim , które odbyło się w dniu 22 maja 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1310
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący

stwierdził,

że

na

posiedzeniu

obecnych

było

5

członków

Komisji.

Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia
22 maja 2018r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji
dodatkowego projektu uchwały :
1) o zmianie chwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejsze projekty uchwał.
Komisja nie zgłosiła zapytań i uwag do wprowadzenia dodatkowych materiałów do porządku posiedzenia
jak również do przesłanego porządku posiedzenia.
W związku z tym porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 30/2018 z posiedzenia z dnia 17 kwietnia 2018r.
2. Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltaika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
3. Sposoby i efekty ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Lewin Brzeski.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 kwietnia 2018r. do dnia 14 maja 2018r.;
5. 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.
6. 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
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komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
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 chwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.;
10) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
7. Podjęcie 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.
8. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5

głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 30/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 30/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r.
Komisja w składzie 5

osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.

Do pkt 2
Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltaika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
Temat Przedstawił Bogdan Niedbał z firmy „Fotontechnik”.
Do pkt 3
Sposoby i efekty ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Lewin Brzeski;
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Informację przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan.
W dyskusji nad informacją głos zabrali:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest przewidziany dalszy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców.
Burmistrz poinformował, że nabór na wnioski trwa cały czas, a w przypadku gdy skończą się środki przewidziane na realizację tego zadania będziemy się starać, aby te środki w budżecie znaleźć.
Do pkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności
11 kwietnia 2018r. do dnia 14 maja 2018r.

Burmistrza

Lewina Brzeskiego za okres od dnia
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Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do pkt 13 ze str. 6 odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Mikolinie, czy nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana na potrzeby prywatne czy będzie miała
inne przeznaczenie .
Burmistrz Artur Kotara poinformował, ze nieruchomość gruntowa będzie przeznaczona do sprzedaży na
cele prywatne i przetarg zostanie dopiero ogłoszony.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - 5 głs. „za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 5
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2017r.
W dyskusji nad informacją głos zabrali:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Komendanta Straży Miejskiej odnośnie podanej w raporcie liczby konwojów dokumentów dla Wydziału Komunikacji, a mianowicie czy nie lepiej by było, aby
czas Komendanta Straży Miejskiej był przeznaczony na częstsze patrole m. in. w miejscowości Skorogoszcz,
gdzie jest dużo skupisko młodzieży i problemów związanych z alkoholem oraz narkotykami.
Burmistrz wyjaśnił, iż mamy podpisaną umowę ze Starostwem w Brzegu, aby dostarczać dokumenty gdzie
był to jeden z warunków umiejscowienia Wydziału Komunikacji w Lewinie Brzeskim, oraz zwrócił się do
Komendanta Straży Miejskiej Pana Ireneusza Telego, aby częściej wyruszał z patrolem do sołectw gminy
Lewin Brzeski.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym fałszywego alarmu Straży Pożarnej w miejscowości Buszyce, czy ktoś poniesie za to odpowiedzialność.
Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Cierpisz Prezes Zarządu Powiatowego PSP w Brzegu Piotr Cierpisz, który wyjaśnił w jakim celu została wezwana Straż Pożarna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym monitoringu
w Lewinie Brzeskim a mianowicie, jaki ma wpływ na bezpieczeństwo oraz jaka jest jego skuteczność. Przewodniczący Rady poprosił o kilka słów na ten temat Pana Ireneusza Telogo.
Komendant Straży Miejskiej poinformował, ze monitoring zamontowany w gminie Lewin Brzeski spełnia
swoje zadania mimo, iż technologicznie jest już przestarzały. Komendant podał kilka przykładów zgłaszania
się mieszkańców w sprawach wymagających odtworzenia pewnych wydarzeń, mogących zostać zarejestrowanych właśnie przez działający monitoring.
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Przewodniczący Rady zwrócił się z propozycją, aby monitoring został nie tylko usprawniany i rozmieszczony na terenie miasta Lewin Brzeski lecz również w miejscach, które są notorycznie dewastowane. Warto by
było inwestować w monitoring nie tylko z pozyskanych środków, ale również ze środków własnych.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
ppkt 2
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
Informację przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Pani Joanna Mokrzan.
W dyskusji nad analizą uwagi zgłosili :
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem, czy mieszkańcy będą zobowiązani do wypełniania
nowych wzorów deklaracji.
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że nie będzie takiej konieczności.
Informację przyjęto do wiadomości.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
w sprawie ustalenia zasad udzielania i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom;
Uzasadnienie do projektu chwały przedstawia się następująco:
Ustalenie zasad i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom szkół
i przedszkoli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela należy do kompetencji rady gminy. Uchwałą Nr
XXX/236/2012 z 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 XXXVI/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 zostanie skierowany do odpowiednich władz statutowych ZNP i NSZZ „Solidarność” Pra4

cowników Oświaty i Wychowania. Po uzyskaniu stosownych opinii projekt uchwały zostanie przedłożony
Radzie Miejskiej do uchwalenia.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zmiany 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”.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, iż w regulaminie jest zapis odnośnie palenia grilla oraz rozpalania
ogniska w miejscach do tego wyznaczonych a jest tak, że grill jest palony dosłownie wszędzie. Radna zwróciła się z prośbą aby bardziej zostały wyszczególnione miejsca do rozpalania grilla.
Kierownik Wydziału i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak poinformował, że będzie wyznaczone miejsce
do rozpalania grilla.
Radna zwróciła uwagę, jeżeli będzie wyznaczone miejsce wówczas Straż Miejska zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski, będzie mogła ukarać mandatem
osoby nie przestrzegające przepisów.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 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;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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.
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Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy zmiany w uchwałach dotyczących
usług w zakresie odbierania odpadów są spowodowane zmianami dotyczącymi selektywności odpadów.
Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, iż cykl trzech projektów uchwał dotyczących odpadów komunalnych jest
następstwem wprowadzenia pojemnika niebieskiego na papier.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę iż w deklaracji na str. 6 nie ma zapisu dotyczącego wprowadzenia
pojemnika w kolorze niebieskim na papier.
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5
wraz z autopoprawką.

głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

ppkt 7
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008;
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza
informując, że 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.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o rodzaj produkcji jaka będzie prowadzona i czy nie będzie
szkodliwa dla środowiska oraz mieszkańców.
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Pan Marcin Kulesza poinformował iż w zgłoszonym wniosku nie ma wzmianki o rodzaju planowanej działalności a wnioskodawca zapewnia, że nie będzie ona uciążliwa dla środowiska.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Remont
dzwonnicy w miejscowości Golczowice”.;
Uzasadnienie do stanowiska przedstawia się następująco:
Przedmiotowa uchwała umożliwia wspólną 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 nr 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.
UWAGA: obrady komisji opuściła Radna Anna Zacharewicz- liczba radnych wynosi 4 osoby
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały
Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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 ).
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
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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 ).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” pozytywne jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
ppkt 10
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W załączniku nr 1 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.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
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Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” pozytywne jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
Do pkt 7
Podjęcie 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.
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że stanowisko dotyczy
terenów oczyszczalni ścieków, gdzie znajduje się PSZOK. Nasza gmina chce ubiegać się o unie fundusze, aby
zrewitalizować to miejsce i dostosować do ówczesnych standardów.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
stanowiska.
Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska.

Do pkt 8
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sołtys z miejscowości Nowa Wieś Mała wnosi o:
- ustawienie znaku „zakaz wjazdu” poza właścicielami nieruchomości na dz. Nr 250,
- wycinkę drzew i krzewów przed świetlicą wiejska w Nowej Wsi Małej,
- zakrycie odcinka rowu przed świetlicą wiejską.
Sołtys z miejscowości Łosiów wnosi o zamontowanie lustra na ul. Kolejowej (zielona wysepka) ze względu
na słabą widoczność wyjeżdzających z ul. Stawowej oraz zwraca się z prośbą o interwencję w sprawie uskoku na ul. Kolejowej ze względu na niebezpieczeństwo poruszania się pieszych i rowerzystów.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joannie Mokrzan za pozytywne załatwienie ostatniej interpelacji w sprawie awarii oświetlenia w
miejscowości Golczowice, a także prosi o dalsze monitorowanie sprawy drogi, która została przekopana w
miejscowości Chróścina.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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