P R O T O K Ó Ł NR 32 /2018
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 14 czerwca 2018r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1230
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było
4
członków Komisji.
Nieobecni - Anna Zacharewicz
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
14 czerwca 2018r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad
sesji dodatkowych projektów uchwał :
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lewin Brzeski;
2) o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z
obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim
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 31/2018 z dnia 22 maja 2018r.
2. Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 maja do
dnia 5 czerwca 2018r.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2017r.
5. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim;
2) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski;
7. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego
na budowie wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 1026/2 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
8. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 4 osobowym - 4 głs. „za” jednogłośnie przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
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Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 31/2018 z dnia 22 maja 2018r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 31/2018 z dnia 22 maja 2018r..
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4

głs. „za” zatwierdziła protokół.

Do pkt 2
Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w Województwie Opolskim.
W związku z brakiem przedstawiciela Izby Rolniczej, tematu nie przedstawiono.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 maja do
dnia 5 czerwca 2018r.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 4
nie.

osobowym - 4

głs. „za” zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie sprawozda-

Do pkt 4
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2017r.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Do pkt 5
Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 4 osobowym -

jednogłośnie 4

głs. „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Do pkt. 6
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marcin Kulesza Kierownik Wydziału Budownictwa i
inwestycji informując, że niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim.
Obecnie przedmiotowy teren zgodnie z obowiązującym mpzp przeznaczony jest pod teren zabudowy usługowej 1UK.
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Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany obowiązującego przeznaczenia terenu tj. działki nr 1025 w Lewinie
Brzeskim. Intencją dla której planuje się rozpoczęcie procedury planistycznej jest wprowadzenie zapisów
umożliwiających lokalizację zaplecza logistycznego dla istniejącego zakładu wnioskodawcy.
Nie planuje się wprowadzenia zapisów umożliwiających produkcję.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie
uchwały.

4

osobowym –

jednogłośnie 4

głs. ”za” pozytywnie zaopiniowała projekt

ppkt 2
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego;
Uzasadnienie do projektu chwały przedstawił Zastępca Burmistrza Lewina brzeskiego Pan Dariusz Struski
informując, że w związku z podjęciem przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia ustalającego stawki
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego powodującego obniżenie wynagrodzenia Burmistrza
Lewina Brzeskiego przedkłada się projekt uchwały.
Zapytania i uwagi:
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem jakie będą konsekwencje nie podjęcia uchwały.
Zastępca Burmistrza poinformował, że w przypadku nie podjęcia uchwały wg jednych opinii Wojewoda ma
obowiązek wydać zarządzenie zastępcze, od którego Burmistrz będzie miał prawo się odwołać oraz są opinie prawne, które mówią wprost, że nie będzie to powodowało żadnych konsekwencji prawnych ze względu na wadę konstrukcyjną wspomnianego rozporządzenia.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński wyraził swoją opinię na temat rozporządzenia ustalającego
stawki wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego. Radny jest zdania, iż to do samorządów należy
decyzja o ustalaniu wynagrodzenia dla Burmistrza, a nie odgórne nakazywanie obniżenia stawek w związku
ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Sołtys Sołectwa Wronów przychylił się do stanowiska Pana Mieczysława Adaszyńskiego oraz jest zdania, iż
jest to ingerencja w działalność samorządów.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 4 osobowym – 0 głs. ”za” przy 4 głs. „przeciw” i 0
zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.

głs. „wstrzymujących się”

ppkt 3
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu chwały przedstawiła kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan informując, iż w związku z uwagami telefonicznymi
zgłoszonymi w dniu 14 czerwca 2018r. przez pracownika Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego dot. zgodności podjętej uchwały nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z
dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin
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Brzeski z normą kompetencyjną, należało w oparciu o wskazane uwagi dokonać następujących zmian w
uchwale:
 § 3 ust. 2 pkt 11
„budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazane podmiotom zajmującym się ich usuwaniem,
komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie
wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub
wykonania robót mogą zostać przekazane na GPSZOK
 § 12 ust. 1 pkt 4
„Gęstość rozmieszczenia koszy powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu
pieszych, nie może jednak przekraczać 500 m”
 § 17 ust. 1 pkt 7
oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny
ogrodzone, na których psy nie są trzymane na uwięzi
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie
uchwały.

4 osobowym –

jednogłośnie 4

głs. ”za”

pozytywnie zaopiniowała

projekt

Do pkt 7
Stanowisko w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego budynku gospodarczego na działce nr 1026/2 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski;
Uzasadnienie przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza który poinformował, iż projekt stanowiska przedstawia planowane przedsięwzięcie polegające na budowie wolnostojącego
budynku gospodarczego na działce nr 1026/2 w Lewinie Brzeskim z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu stanowiska
Komisja w składzie 4
nowiska.

osobowym –

jednogłośnie 4 głs. ”za” pozytywnie zaopiniowała

projekt sta-

Do pkt 8
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Mała wnosi o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na terenie
całej miejscowości Nowa Wieś Mała, jest to droga powiatowa.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, iż zwrócił się do niej z prośbą mieszkaniec sołectwa Borkowice z o
postawienie znaku „uwaga samochód”, ponieważ producent takich znaków nie wyraża zgody, by osoba
prywatna na własną rękę ustawiała tego rodzaju znak, Radna zwróciła się z zapytaniem do kierownika
Wydziału Budownictwa i Inwestycji czy mogła by to wykonać gmina.
Pan Marcin Kulesza poinformował gdzie mieszkaniec musi się udać by złożyć wniosek, w zależności od rodzaju drogi przy której znajduje się posesja.

4

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na najbliższą sesję będzie przygotowany wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał a mianowicie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) zaciągnięcia pożyczki
a także wyjaśniła dlaczego będą wprowadzane dodatkowe projekty uchwał.
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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