PROTOKÓŁ

NR 40/2018

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 19 września 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 protokołu.
Nieobecny: Przemysław Ślęzak.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń komisji.
2. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 6 czerwca 2018r. do
dnia 11 września 2018r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2018 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw;
2) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lewin Brzeski;
3) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
4) w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
5) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 6 osobowym jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołów:
1) Protokół Nr 38/2018 z dnia 08 czerwca 2018r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do Radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu
w Biurze Rady. Radni mieli możliwość zapoznać się z jego treścią i wniesienia poprawek.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 38/2018 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
2) Protokół Nr 39/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do Radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu
w Biurze Rady. Radni mieli możliwości zapoznać się z jego treścią i wniesienia poprawek.
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Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 39/2018 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
Do pkt 4
Zaopiniowanie:
ppkt 1
Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 6 czerwca 2018r. do
dnia 11 września 2018r. ;
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:
- Radny Piotr Barszcz zapytał o przeprowadzane przetargi na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych
w Nowej Wsi Małej i Kantorowicach.
- Radny Roman Pudło zapytał o ogłoszone postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na
„Świadczenie usług pocztowych w 2019 roku na rzecz Członków Grupy Zakupowej Pocztowej ZGŚO”.
- Przewodniczący Komisji zapytał o realizację programu „Dobry Start”.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara oraz Z-ca Burmistrza Dariusz Struski udzielili szczegółowych
odpowiedzi na powyższe zapytania.
- Radny Piotr Barszcz zapytał o dwa razy ogłaszany przetarg na „Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej
w miejscowości Łosiów”.
Burmistrz wyjaśnił że złożona oferta w I przetargu na realizację powyższego zadania przewyższała kwotę
przeznaczoną w budżecie. Ogłoszono kolejny przetarg, w którym wybrano ofertę firmy Brukarstwo,
Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne Jarząbek Sp. J. z Brzegu.
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o miejsce postojowe przy
ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
- Radny Roman Pudło zapytał czy u rolników u których wystąpiły szkody spowodowane skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych otrzymali już odszkodowania.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara udzielił szczegółowej odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Następnie wywiązała się dyskusja nt. wypłacania rolnikom odszkodowania za poniesione straty, udział
wzięli : Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, radny Roman Pudło, radny Dariusz
Zięba.
- Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o realizację zadania wykonania kanalizacji sanitarnej
w Skorogoszczy w Przeczy i w Lewinie Brzeskim.
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny dopytał o zagrożenia związane
z realizacją zadania.
Burmistrz poinformował o stanie zaawansowania realizacji inwestycji w Skorogoszczy, na dzień dzisiejszy
jest zrealizowana prawie w 60%, w m. Chróścina ok. 40% i w m. Przecza ok. 50% , w m. Lewin Brzeski
jeszcze nie rozpoczęto zadania. Problemów związanych z błędami w projektowaniu inwestycji już sobie
poradziliśmy. Nie mniej jednak Wykonawca stara się na bieżąco rozwiązywać problemy. Został podpisany
aneks do umowy z wykonawcą na przesunięcie terminu wykonania zadania na koniec grudnia 2018r. Ale
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w związku z dodatkowymi robotami będzie konieczność przedłużenia zakończenia zadania jeszcze o dwa
miesiące. Wykonawca chciałby jak najszybciej zakończyć zadanie, gorzej jak nie będzie pogody.
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o realizację zadania
„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.
Burmistrz poinformował, że projekt jest już wykonany, teraz oczekujemy tylko na uzgodnienia z PKP
i będzie można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Jak będą wszystkie już dokumenty to
będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy.
- Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie nt. 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Burmistrz poinformował o planowanych imprezach z tej okazji , która odbędzie się w dniu 11 listopada
2018r. na Rynku w Lewinie Brzeskim.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawzodania..
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.;
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk prosił o zgłaszanie pytań do przedłożonego sprawozdania :
- Przewodniczący Komisji zapytał o dowóz uczniów do szkół przez rodziców, czy w związku z tym otrzymali
dopłatę z budżetu gminy. Kolejne zapytanie dotyczyło zaległości w dochodach gminy, gdzie stanowią kwotę
5.723.493 zł – tj. 19,0%. Zwrócił uwagę na zaległości z tytułu :
- podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie karty
podatkowej - 765.895 zł;
- opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami – 246.688 zł.
Na powyższe zapytanie udzieliła odpowiedzi Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. Gmina dopłaca rodzicom
za dowóz dzieci do szkół i ośrodków specjalistycznych. Zaległości w dochodach gminy dotyczą należności
wymagalnych, które nie zostały wpłacone przez osoby fizyczne lub firmy do dnia 30 czerwca br. Jeśli
chodzi o zaległości stanowiące kwotę 9.846.236 zł stanowią ogółem zaległości bez odsetek wg. stanu na
dzień 30 czerwca 2018r. czyli należności wymagalne i niewymagalne.
- Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o dotację na zadania związane z realizacją stosowania specjalnej
nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja dotyczy na dzieci które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
-Przewodniczący Komisji podsumowując przebieg wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. stwierdził,
że dochody wykonane są bardzo wysoko wynoszą w wysokości 28.083.333 zł w stosunku do zaplanowanych 55.002.135 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że
większość podatników płaci podatek za cały rok w I półroczu.
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-Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej – dokumentacja związana z wydatkami inwestycyjnymi w budynkach Straży
Pożarnej, gdzie wydatkowano środki w kwocie 30.482 zł.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że dotyczy to wydatków na sporządzenie dokumentacji
w celu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej –
budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski”.
W dalszej części realizacji punktu Komisja nie wniosła uwag czy zapytań do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.
- Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk odnosząc się do informacji z wykonania planu
finansowego Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim zwrócił uwagę na wysokie ich
przychody z prowadzonej działalności.
Również Komisja nie wniosła uwag czy zapytań do przedłożonej informacji z wykonania planu finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.
Na tym Komisja zakończyła.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie informację
przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
Projekt uchwały (przedłożony na posiedzeniu Komisji) wraz z uzasadnieniem przedstawił Kierownik
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak. Uzasadnienie do projektu uchwały jest
następujące - związku ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela wprowadzonymi ustawą o finansowaniu
zadań oświatowych z dniem 1 stycznia 2018r. zlikwidowany został dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich, wobec czego istnieje potrzeba usunięcia z regulaminu
wynagradzania zapisów dotyczących tego dodatku. Ponadto ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
z dniem 1 września 2018r. wprowadziła zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych dyrektorom
i innym pracownikom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach, co znacznie ograniczyło
realnie uzyskiwane wynagrodzenie tej grupy osób. W obecnie funkcjonującym regulaminie wynagradzania,
przyjętym w 2008 roku, są też zapisy dotyczące podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które są już nieaktualne, gdyż od kilku lat gmina z mocy Karty Nauczyciela zobowiązana
jest do wypłacania tzw. dodatku wyrównawczego nauczycielom nie osiągającym w danym roku
odpowiedniego poziomu wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę znaczną liczbę koniecznych do wprowadzenia
zmian w regulaminie wynagradzania proponuje się przyjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Stąd też w proponowanej uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
w porównaniu z poprzednią – obecnie jeszcze obowiązującą uchwałą – wprowadzono następujące
Zmiany :
 doprecyzowano warunki przyznawania dodatku motywacyjnego - par. 3 ust 1;
 doprecyzowano warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom – par. 3 ust 2;
 dostosowano próg dodatku motywacyjnego nauczycieli i dyrektorów do poziomu 25% ( par. 4 ust. 1) ;
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 próg dla nauczycieli i dyrektorów powinien być taki sam, a poprzedni zapis dyskryminował
dyrektorów, którzy nie mogli przekroczyć progu 15 %, gdy tymczasem pozostałym nauczycielom próg
ten ustalono na poziomie 50%;
 zwiększono pulę środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów z 15% do 25 % (par. 4 ust. 6);
 doprecyzowano warunki nabywania prawa do dodatku motywacyjnego – par. 4 ust. 3 i 4 dotyczy
nauczycieli mających przerwę w pracy;
 zmieniono ( par. 5 ust 1) maksymalną możliwą do uzyskania wysokość dodatku funkcyjnego – kierowniczego – dyrektorów z 50% do 80 %, wicedyrektorów z 30% do 55% - progi te ustalono na
podstawie analizy uzyskiwanych przez dyrektorów wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych,
których nie mogą już realizować dyrektorzy;
 wykreślono treść dotychczasowego par. 9 ust. 1 i 2 – wykaz warunków trudnych i uciążliwych
określa Rozporządzenie;
 doprecyzowano uprawnienie do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w czasie, gdy nauczyciel
nie realizuje tych godzin – par. 9 ust. 5, 6;
 wykreślono nieaktualne w obecnym stanie zapisy dotyczące Minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku mieszkaniowego.
Pozostałe zmiany w nowej wersji regulaminu w zasadzie mają charakter redakcyjny.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
odbyły się dwa spotkania i wszystkie zapisy regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi jak
i dyrektorami szkół, dlatego też na dzisiejszym posiedzeniu został przedłożony projekt uchwały po
wprowadzonych zmianach na wniosek Związków Zawodowych. Następnie szczegółowo omówił Protokół
uzgodnień ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego.
Zapytania i uwagi:
- Radny Piotr Barszcz zwrócił się o potwierdzenie, że dodatek funkcyjny za wychowawstwo wynosi 4 zł
(brutto) za jednego ucznia oraz zapytał o sposób przydzielania nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak potwierdził, że dodatek ten wynosi 4 zł
(brutto) za jednego ucznia a nagrody Burmistrza przydzielane są na innych odrębnych przepisach.
W trakcie omawiania projektu uchwały ze Związkami Zawodowymi, Związki sugerowały aby w innej formie
był wypłacany dodatek funkcyjny za wychowawstwo nie za ucznia tylko za oddział. Dlatego też Związki
wnoszą o rozważenie możliwości podjęcia prac nad zmianą treści § 6 ust. 2, aby dodatek za wychowawstwo ustalać dla zespołu klasowego jako procent od wynagradzania zasadniczego nauczyciela wychowawcy, ze zróżnicowaniem uzależnionym od wielkości oddziału. Wnioskują o podjęcie tych prac w terminie
umożliwiającym ich wdrożenie od 1 września 2019r.
- Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zabierając głos podkreślił, że w związku ze zmianami ustawy
Karta Nauczyciela wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła wiele niekorzystnych dla nauczycieli, m.in. :
 od 2019r. nastąpi zmniejszenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem
dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów szkół;
 od tego roku ( z dniem 1 stycznia 2018r.) został zlikwidowany dodatek mieszkaniowy;
 zlikwidowano dodatek na zagospodarowanie dla młodego nauczyciela;
 od września 2017r. nauczyciel realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej winien
otrzymywać wynagrodzenie, do tych zajęć zaliczane są zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania (inne gminy płacą nauczycielom);
 od 10 lat nie był podwyższany dodatek za wychowawstwo a obowiązków przybywa;
 wydłużony został okres zdobycia awansu zawodowego z 10 lat do 15 lat czyli zdobyć nauczyciela dyplomowanego.
Nauczyciele stwierdzają, że coraz więcej przybywa Im obowiązków oraz coraz więcej jest dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i niedostosowania społecznego, którym trzeba stworzyć odpowiednie warunki,
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Ponadto otrzymują niski dodatek za trudne warunki
pracy, tylko 10%. Również szykują się zmiany w dodatku za wyróżniającą ocenę ale są bardzo wysokie kry-
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teria. Dlatego też, uważa, aby w przyszłym roku przeanalizować wniesione uwagi do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ponieważ ich argumenty są zasadne.
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że do projektu
uchwały nie został dołączony protokół uzgodnień ze Związkami Zawodowymi Nauczycielstwa Polskiego.
Kierownik Pan Marek Nowak powiedział, że już na wstępie informował, że w dniu dzisiejszym ostatecznie
projekt uchwały został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi, który na dzisiejszym posiedzeniu został
przekazany Komisji, dlatego też nie było możliwości przedłożenia protokołu uzgodnień.
- Radny Dariusz Zięba zapytał czy Komisja planuje w przyszłym roku jeszcze raz analizować regulamin.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek
Nowak, radny Dariusz Zięba.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja w n o s i (jednogłośnie) o podjęcie prac w 2019r. nad
zmianą treści § 6 ust. 2 regulaminu, aby dodatek za wychowawstwo ustalać dla zespołu klasowego jako
procent od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wychowawcy, ze zróżnicowaniem ich wdrożenia od
1 września 2019r.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z wniesionym wnioskiem.
ppkt 2
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lewin Brzeski;
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Joanna Mokrzan, informując, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o zmianie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych
ustaw, rada gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków
opracowywanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu,
który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. O powyższym zawiadamiane jest
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Spółka Wodno-Kanalizacyjna Hydro-Lew z siedzibą w Lewinie Brzeskim opracowała projekt regulaminu.
Dokument ten określa wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług,
w tym:
- minimalny poziom świadczonych usług;
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- warunki przyłączenia do sieci;
- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru dokonywanego
przyłącza;
- sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- standard obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
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Po uzyskaniu wymaganej opinii organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regulamin będzie podlegał
uchwaleniu przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz Pan Artur Kotara. Uzasadnienie jest następujące - w związku z faktem, iż realizacja zadania własnego gminy w zakresie odprowadzania ścieków
w miejscowości Skorogoszcz, Chróścina, Przecza, Raski, Lewin Brzeski os. Mickiewicza, odbywa się za
pośrednictwem Gminnej Spółki Usługi Wodno - kanalizacyjne „Hydro-Lew”, koniecznym stało się
ponoszenie przez spółkę dodatkowych kosztów związanych z umieszczaniem w pasie drogowym dróg
gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Aby tego uniknąć proponuje się następujące stawki, które obowiązywać będą wyłącznie przy realizacji przyszłych i obecnego zadania własnego gminy realizowanego przez
spółki będące własnością gminy, tj.:
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) poza obszarem zabudowanym – ze stawki 1,00 zł na stawkę 0,01 zł,
b) w obszarze zabudowanym – ze stawki 4,00 zł na stawkę 0,01 zł,
c) na drogowym obiekcie inżynierskim – ze stawki 40,00 zł na stawkę 0,01 zł.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża, informując, że z uwagi
na zmiany stanu prawnego ustawy o samorządzie gminy i kodeksu wyborczego proponuje się powołanie
doraźnej komisji, która przygotuje zmiany do Statutu Gminy Lewin Brzeski.
Komisja (jednogłośnie) zaproponowała powołać doraźną Komisję Statutową w składzie osobowym:
- Pana Roberta Laszuk;
- Pana Antoniego Rak;
- Pana Romana Pudło.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża. Uzasadnienie jest
następujące - na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata
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od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie :
1) Błażejowice w dniu 25 czerwca 2014 r. i dniu 25czerwca 2018r. zakończyła się 4 letnia kadencja;
2) Leśniczówka w dniu 09 lipca 2014r. i w dniu 09 lipca 2018r. zakończyła się 4 letnia kadencja;
3) Różyna w dniu 13 sierpnia 2014r. i w dniu 13 sierpnia 2018r. zakończyła się 4 letnia kadencja.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Błażejowice, Leśniczówka oraz Różyna).
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
- Radny Roman Pudło zapytał o podjęte działania nt. „Odbudowy uszkodzonego mostu nad kanałem ulgi
rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim”, z jakich środków będzie realizowany.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że jest opracowywana dokumentacja remontu mostu, rozpoczęcie
prac planuje się dopiero w przyszłym roku. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Gminy,
Starostwa Powiatu Brzeskiego i Górażdży Opole. Jak będzie możliwość pozyskania innych środków pozabudżetowych to na pewno zostanie złożony wniosek. Zależy też jaki będzie koszt realizacji zadania. Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu.
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał Burmistrza czy planuje się przegląd stanu
technicznego obiektów i urządzeń na terenie wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim, mija już 5 lat od
jego funkcjonowania. Nie było przeprowadzanej żadnej konserwacji tych urządzeń. Czy planuje się wprowadzić opłaty za wejście w związku z utrzymaniem terenu.
Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym roku przed sezonem letnim zostanie przeprowadzony przegląd
obiektów i urządzeń, nie planuje wprowadzić opłat za korzystanie kąpieliska.
-Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaproponował wprowadzić dla mieszkańców gminy karty wstępu na
kąpielisko a dla pozostałych wprowadzić opłaty, aby posiadać środki na utrzymanie terenu.
Wywiązała się dyskusja w sprawie pobierania opłat za wstęp na plażę , udział wzięli: Przewodniczący Rady
Samorządu Miasta, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur
Kotara, radny Dariusz Zięba.
- Radny Piotr Barszcz zapytał o podpalony pomnik w Mikolinie.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
- Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o poprawienie studzienki
w drodze ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim z uwagi na wydzielający się na zewnątrz odór z kanalizacji sanitarnej, bez względu na warunki ciśnienia atmosferycznego – śmierdzi.
Ponadto wnosi o wykoszenie poboczy przy skrzyżowaniu ulic Piasta Kołodzieja i Powstańców Śląskich
w Lewinie Brzeskim.
Na zakończenie Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała o dodatkowych projektach uchwał,
które zostaną przedłożone pod obrady sesji i tak:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
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3) zaciągnięcia pożyczki;
4) zaciągnięcia kredytu;
5) o zmianie uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zaprosił obecnych na posiedzeniu na posiedzenie
Rady Samorządu Miasta, które odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.26 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
Protokół zatwierdzono
dnia 24 października 2018r.
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