
P r o t o k ó ł   Nr 41/2018 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia  24 października 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 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi wymagane quorum do 

podejmowania prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

protokółu. Nieobecny radny Dariusz Zięba. 

 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 22 października 2018r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na 
dzień 30 października 2018r. dodatkowych projektów uchwał: 
-  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. 
-  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt 4 i 5 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 6 głs. „za” przyjęła wniosek. 

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco : 
 

1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 40/2018 z posiedzenia z dnia 19 września 2018r.  
2. Zaopiniowanie: 

1) sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia  12  września  2018r. do dnia  
  15 października 2018r. ; 

2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017 – 2018. 
3)  stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w innych zarządach położonych 

terenie Gminy Lewin Brzeski. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia stawek podatku  od nieruchomości; 
2) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza; 
3) zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,  

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
 4)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
 5)  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.  
 

Do pkt 1 

 

 Zatwierdzenie protokołu Nr 40/2018 z posiedzenia w dniu 19 września 2018r. 
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 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 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 40/2018 - jednogłośnie– 6 głs.  „za”. 

 
Do pkt  2   
 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania: 
 
ppkt 1 
 

 sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego od dnia  12  września  2018r. do dnia  
15 października 2018r.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 
 
- Radny Roman Pudło zapytał czy są osoby zainteresowane kupnem nieruchomości położonej w obszarze 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lewinie Brzeskim przy ul. Powstańców Śląskich.  
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta Kruk – Jaromin 
poinformowała, że jest ogłaszany przetarg aby w ten sposób znaleźć nabywcę.  
 
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk zapytał Z-cę Burmistrza o konferencję poświęconą działalności 
Aglomeracji Opolskiej. 
Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Struski poinformował, że udział w tej konferencji wziął Burmistrz a dotyczyła 
podsumowania pięcioletniej działalności Aglomeracji Opolskiej. Na tym spotkaniu Burmistrz przedstawił 
realizację zadań na które gmina Lewin Brzeski pozyskała środki z Aglomeracji. 
 
- Radny Antoni Rak i Przewodniczący Komisji  zapytali o termin remontu uszkodzonego mostu nad kanałem 
ulgi rzeki Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Informując, że przedstawiciele powiatu twierdzą, że jak gmina 
zabezpieczy środki w budżecie to będą remontowane drogi powiatowe położone na terenie miasta i gminy 
Lewin Brzeski. Tylko do tej pory nie jest sporządzona dokumentacja remontu mostu.  
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze uzgodnień co do remontu mostu. Brak jest 
pozwolenia na budowę,  przewidywany termin sporządzenia dokumentacji  to maj 2019r. Jest możliwość 
pozyskania środków z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych aż do 80% kosztów realizacji zadania. Przewiduje 
się, że koszt remontu mostu może wynieść ok. 6.500.000 zł. Gmina będzie musiała zabezpieczyć ok. 
700.000 zł do remontu mostu.  
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o postęp pracy 
wybudowania kanalizacji sanitarnej w m.  Skorogoszcz,  Przecza i w Lewinie Brzeskim.  
 

Burmistrz poinformował  o stanie zaawansowania realizacji inwestycji w  Skorogoszczy, w Chróścinie  

i w Przeczy. Przystąpienie do prac w mieście Lewin Brzeski planuje się w m-cu listopadzie br. Największy  

problem z budową kanalizacji jest w m. Przecza, przez to są opóźnienia w realizacji inwestycji. Prace w 

Lewinie Brzeskim rozpoczną się od ulicy Powstańców Śląskich. 

 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
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ppkt 2 
 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017 – 2018. 
 

- Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji. Zwrócił uwagę, 
że nie miały już być przeprowadzane sprawdziany kompetencyjne a okazuje się, że w dalszym ciągu są 
realizowane, brak jest tylko wykresów. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny podkreślił, że dwa lata temu był 
prowadzony w szkole w Skorogoszczy program naprawczy. Z przedłożonej informacji wynika, że są obecnie 
prowadzone trzy programy naprawcze w tej szkole.  
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że program naprawczy został wprowadzony przez Opolskie 
Kuratorium Oświaty dla tych dzieci, które dopiero będą pisały egzamin, bo te które pisały i otrzymały niskie 
wyniki, to już wyszły ze szkoły. Każdy program naprawczy poddawany jest co roku ewaluacji, dlatego też 
wprowadzono pozostałe programy. 
 
Następnie do zapytania odniósł się Z-ca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy Stanisław 
Duda wyjaśniając, że program naprawczy był realizowany. Opolskie Kuratorium przeprowadziło kontrolę 
zrealizowanego programu naprawczego, nie wydało żadnych zaleceń w tej kwestii. Czyli podjęte działania 
zostały prawidłowo zrealizowane, nie było żadnych zaleceń pokontrolnych. Obecnie nie prowadzi się 
żadnego programu naprawczego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy. Progami naprawczy 
dotyczył roku szkolnego 2014/2015. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny podkreślił, że wg przedłożonej 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – rok szkolny 2017/2018 były przeprowadzane trzy 
programy naprawcze szkole w Skorogoszczy i w Łosiowie. 
 
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak poinformował, że w roku szkolnym 
2011/2012 trzy szkoły w naszej gminie zostały zobowiązane do podjęcia działań, opracowania programu 
naprawczego. Czyli do refleksji dlaczego wyniki były niskie, niezadawalające. Każdy program naprawczy jest 
akceptowany przez Burmistrza i przekazywany do Opolskiego Kuratora Oświaty w celu akceptacji. 
Następnie Kurator sprawdza, czy działania objęte programem zostały zrealizowane. I te programy zostały 
zrealizowane, Kurator nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do ich realizacji. W dalszym ciągu Kurator 
przeprowadza kontrolę w różnych aspektach. W wyniku prowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 
2014/2015 Kurator określił cztery obszary wymagań, w związku z niskimi wynikami egzaminów na tle 
wyników w woj. opolskim. Zdaniem Kuratora były cztery programy do naprawy, Dyrektor Gimnazjum 
opracował program naprawczy, który został zaakceptowany przez Burmistrza i wysłany do Kuratorium, 
który również zaakceptował przedłożony program. Szkoła powyższy program wdrożyła. Następnie Kurator 
sprawdził realizacje programów i nie wniósł do nich uwag. Przypominał, ze w tym okresie były trzy szkoły 
poddane programom naprawczym dwa gimnazja i jedna szkoła podstawowa.  
 
- Radny Roman Pudło zapytał o kadrę nauczycieli przed programem i po wdrożonym programie 
naprawczym. Czy wprowadzone programy naprawcze coś dały dla szkoły. 
 
Z-ca Dyrektora PSP w Skorogoszczy wyjaśnił, że najpierw było dla Niego wielkie zaskoczenie, że należy 
wprowadzić aż cztery programy naprawcze. Również Rada Pedagogiczna nie zgadzała się z koniecznością 
wprowadzenia aż czterech programów naprawczych, każdy z nauczycieli zaangażował się w realizację 
programu jak tylko mógł, co później było wiać efekty. Następnie wyjaśnił w jaki sposób byli sprawdzani 
uczniowie. 
 
-Radny Przemysław Ślęzak zwrócił uwagę, że również na wyniki w szkole w Skorogoszczy mogą mieć 
uczęszczające dzieci do szkoły z Domu Dziecka w Skorogoszczy.  
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Z-ca Dyrektora PSP w Skorogoszczy Pan Stanisław Duda wyjaśnił, że również mogą mieć wpływ na wyniki 
ale bardziej uczniowie powtarzający klasę, stanowi to 1/5 uczniów. Uczniom tym nie zależy na nauce. 
 
- Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że nie można obwiniać uczniów z Domu Dziecka, że to przez nich 
szkoła osiąga niskie wyniki z egzaminów.  
 
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Z-ca Dyrektora PSP w Skorogoszczy Pan Stanisław Duda, 
Dyrektor PSP w Łosiowie Pani Beata Hargot, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny 
Przemysław Ślęzak,  Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny. 
 
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Komisji powiedział, że dla niego jest ważna cała gmina, aby szkoły 
osiągały wysokie wyniki z egzaminów zwracając na liczbę uczniów w oddziale w poszczególnych szkołach.  
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał  - kiedy będą oceniane programy 
naprawcze. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że już programy zostały sprawdzone i ocenione, Kurator nie 
wniósł zastrzeżeń.   
 
- Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na prowadzone zajęcia wspomagające w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, zorganizowano wiele różnych zajęć. Pozostałe szkoły również 
prowadziły zajęcia wspomagające. Należy za to dyrektorów pochwalić. Dzięki tym zajęciom rozwija się 
potencjał ucznia. Następnie poinformował, że jest każdemu wiadomo jak się przedstawia stan bazy  
w szkołach. 
 
Na tym komisja zakończyła, Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorom PSP za przybycie  
i uczestnictwo w posiedzeniu Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod zaopiniowanie niniejszej informacji. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
informację za wymieniony wyżej okres. 

 
ppkt 3 
 

 stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w innych zarządach położonych 
terenie Gminy Lewin Brzeski. 
 
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji: 
 
- Radny Roman Pudło zapytał, kto jest odpowiedzialny za kwalifikowanie dróg do remontu, kto je ocenia. 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zarządca drogi sprawdza stan techniczny dróg. W dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzięła udział  Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta 
Kostrzewa, gdzie omówiono remonty dróg. Zwrócono się aby Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu 
opracował ranking ważności dróg, czyli w jakiej kolejności  należy remontować drogi. Tym bardziej, że 
będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, dobrze by było aby ZDP pozyskał z tego 
programu środki na remonty dróg. Powiat nigdy nie starał się o środki pozabudżetowe na remonty dróg, 
remonty były przeprowadzane przy udziale środków z budżetu gminy.  
 
- Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że najkorzystniej dla Gminy będzie jak Starostwo 
Powiatowe przekaże nam drogi wraz z dotacją, którą otrzymują na utrzymanie dróg.  
- Radny Roman Pudło stwierdził, że przekazanie dróg powiatowych dla gminy byłoby najkorzystniejszą 
formą.  
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- Przewodniczący Komisji przypominał, że gmina już kilka razy występowała o przejęcie dróg wraz z dotacją 
na stan gminy, tylko Starostwo nie wyraża na to zgody. Patrząc na drogi gminne to są  sukcesywnie  
odnawiane, modernizowane, są w dobrym stanie. Należy też mieć na uwadze, że jest budowanych wiele 
nowych dróg gminnych.  
 
Uwaga -  obrady opuścił radny Piotr Barszcz. Stan członków Komisji - 5 radnych. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. 

 
Do pkt  2 
 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał. 
 
ppkt 1 
 

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
 
 Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek 
podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych stawek kwotowych 
określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy  w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęty do 
waloryzacji wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018r. w stosunku do analogicznie 
okresu w 2017r. wynosi 101,6 (wzrost cen o 1,6%). Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister Rozwoju  
i Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018r. (M.P. z 2018r. poz. 745) w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatku od nieruchomości na 2019r. 
 
Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Aleksandra Lipka przedstawiła wniesioną przez Burmistrza 
autopoprawkę do projektu uchwały: 
 -  w § 1 ust. 2 pkt 1 – od budynków lub  ich części mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej – 0,77 zł, 
zamiast 0,79 zł; 
- w § 1 ust. 2 pkt 2  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni 
użytkowej 22,40 zł, zamiast 22,35 zł. 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę.  
 
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk zwrócił uwagę, że jak się ogłasza przetarg na realizację zadań 
to brakuje oferentów albo dają wygórowane stawki. Uważa, że należy niektóre stawki podnieść.  
Wnosi o podniesienie stawki w § 1 ust. 2 pkt 2  -  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 
powierzchni użytkowej z 22,40 zł na 22,45 zł. 
Kierownik Pani Aleksandra Lipka poinformowała, że wzrost stawki wyniósłby o 0,44% w stosunku do roku 
ubiegłego.  
 
- Radny Antoni Rak zapytał o wzrost środków do budżetu z tytułu podniesienia stawki. 
Kierownik Pani Aleksandra Lipka poinformowała, że dochody budżetu wzrosły by o kwotę ok. 7.500 zł. 
 
Przewodniczący Komisji poddał swój wniosek pod głosowanie. 
Za wnioskiem w obecności 5 radnych opowiedziało się 4 radnych „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”. 
 
Radny Roman Pudło podkreślił, że patrząc na teren gminy to w mieście jest dużo pustych lokali, czy 
podniesienie stawki zachęci do prowadzenia działalności.  
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Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Komisja po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
wraz z autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego wniesioną na posiedzeniu Komisji - opiniuje 
(jednogłośnie – 5 głs. „za”) pozytywnie autopoprawkę w § 1 ust. 2 pkt 1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 0,77 zł. 
Natomiast Komisja wnosi (w obecności 5 radnych – 4 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się”) 
o zwiększanie stawki podatki w  § 1 ust. 2 pkt 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 

powierzchni użytkowej  z 22,40 zł  na  22,45 zł. 
 
Uwaga -  obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski. Stan członków Komisji - 4 radnych. 
 
ppkt 2 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 
ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza. 
 
 Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan. Informując, że z uwagi na 
duże zainteresowanie mieszkańców realizacją przedsięwzięć polegających na wymianie systemów 
grzewczych na systemy proekologiczne, których wymiana docelowo przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza w Gminie, dokonuje się zmian w zasadach ubiegania się o dofinansowanie wymiany systemów 
grzewczych na systemy proekologiczne. W załączniku do Uchwały Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 
środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza tj. w § 2, §4 i § 5 
Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lewin Brzeski dotacji celowej na dofinansowanie zmiany 
istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne, wprowadza się zmiany. 
Przyjęta Uchwała nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań 
służących ochronie powietrza wraz z ww. proponowanymi zmianami ma na celu ochronę i poprawę stanu 
powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności 
zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach pracujących na 
potrzeby centralnego ogrzewania. 
 
- Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zmianę zapisu w przedłożonym projekcie uchwały a dot. formy 

wypłacania dotacji  Wnioskodawcom.  

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan 
wyjaśniła na czym polega zmiana wypłacania dotacji. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o kwotę dotacji na złożone 
wnioski. 
Kierownik Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że na dzień dzisiejszy zostało złożonych 40 wniosków – 
czyli dotacja wyniesie 120.000 zł, a już 31 wniosków oczekuje na dotację. 
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag. 

 
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 3 
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zmiany uchwały nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 roku,  

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak, informując, że  Zarząd Województwa Opolskiego we wrześniu 
br. podjął uchwałę wprowadzającą zmiany do Regulaminu korzystania z Opolskiej Karty Rodziny. Do 
najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu należą: Obniżenie wieku senioralnego, 
uprawniającego do wydania Opolskiej Karty Rodziny z 65 lat do 60 lat. Wprowadzenie do treści załączników 
2, 2a,3a, 4 i 5 klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Zastąpienie logotypu Specjalnej 
Strefy Demograficznej logotypem Opolskie dla Rodziny oraz wprowadzenie aktualnego adresu strony 
internetowej tj. www.dlarodziny.opolskie.pl , który zastąpił adres www.ssd.opolskie.pl . Stąd też zachodzi 
potrzeba dostosowania uchwały obowiązującej w naszej gminie do zmian wprowadzonych przez Zarząd 
Województwa Opolskiego. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski przedstawił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, która 
dotyczy wykreślenia z podstawy prawnej wyrazów: „oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
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 4 
 

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy 
Urszula Smolińska informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy: 
I.  Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 54.500 zł następuje w związku z: 

- wykonaniem dochodów z tyt. zwrotów za media (16.000 zł ZMK – uprzednio płacone z wydatków); 
- wykonaniem dochodów z tyt. opłat z cmentarza (8.000 zł); 
- wprowadzeniem opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (30.500 zł); 

II.  Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 54.500 zł następuje w związku z przeznaczeniem 
środków na: 
- zakup i montaż pionowych barierek drogowych (interpelacja - 1.200 zł); 
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w celu wyznaczenia przystanku (4.000 zł); 
- wymianę drzwi wejściowych do poczekalni PKP w Lewinie Brzeskim (10.000 zł); 
- zakup żywności do placówek przedszkolnych (30.500 zł); 
- utrzymanie zieleni (8.800 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 512.501,77 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie:  
- planów zagospodarowania przestrzennego (87.000 zł); 
- środków sołectwa Skorogoszcz ( 1.058 zł); 
- środków sołectwa Chróścina (1.758,06 zł); 
- środków sołectwa Oldrzyszowice (360,15 zł); 
- środków sołectwa Golczowice (100 zł); 
- środków sołectwa Borkowice (6.000 zł); 
- środków sołectwa Jasiona (7.981,56 zł); 
- środków sołectwa Sarny Małe (4.250 zł w tym środki sołeckie 1.500 zł pozostałe 2.750 zł); 
- nagrody przyznanej dla sołectwa Przecza w konkursie ,, Korony Dożynkowe’’ (200 zł); 
- środków sołectwa Mikolin (1.794 zł); 
- środków sołectwa Różyna (6.000 zł); 
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- planu wydatków w zakresie placówek oświatowych (pismo BUW - 179.000 zł); 
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego (23.000 zł); 
- w zakresie wydatków majątkowych (194.000 zł). 
z przeznaczeniem na : 
- w/w wydatki sołectw (29.501,77 zł); 
- braki w zakresie wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim (40.000zł); 
- braki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych jednostek oświatowych (środki pochodzą z przeniesień -   
  152.000 zł); 
- braki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w świetlicy szkolnej (1.000 zł – środki pochodzą  
  z przeniesień); 
- braki w zakresie gospodarki odpadami (189.200 zł); 
- zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie  
  opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski” (6.000 zł); 
- na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Borkowice, Stroszowice  
  i Jasiona (84.600 zł); 
- na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach’’  
  10.200 zł). 
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji zostanie przedłożona autopoprawka w związku  
z otrzymaniem dotacji na zadanie inwestycyjne - przebudowa dróg gminnych, w zakresie Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju Dróg – 338.217,10 zł.  
 
- Przewodniczący Komisji zapytał czy są zabezpieczone środki w budżecie gminy na gospodarkę odpadami, 
na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień dzisiejszy brakuje środków na gospodarkę odpadami jak 
również na wynagrodzenia nauczycieli są niewystraczające środki. Na pewno do końca roku będą 
uzupełnianie.  
 
- Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wykaz przedsięwzięć do wpf na lata 2018-2023. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania, które jeszcze mogą 
być w tym roku rozpoczęte pn. „Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku w Strzelnikach na 
ośrodek kulturalno –rekreacyjno – sportowy”. Gdzie koszt ma wynieść 446 179,19 zł a dofinansowanie ok. 
300 000 zł. Kolejne wprowadzone zadania to: „Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy” – 
wstępnie zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł, „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”, zaplanowano środki w budżecie -  868 063,60 zł, 
dotacja ma wynieść 710 654,04 zł.  
 
- Przewodniczący Komisji zapytał o zakres prac w budynku – świetlicy w Strzelnikach oraz ile gmina  będzie 
musiała ponieść więcej kosztów na segregację odpadów komunalnych. 
Burmistrz przedstawił zakres prac remontowych w budynku. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina będzie musiała dopłacić na gospodarkę odpadami ok. 300.000 zł. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o wysokość zadłużenia w dziale 
gospodarka odpadami. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że około 290 000 zł, zadłużenie dotyczy okresu 4 lat. Należy mieć na 
uwadze, że od kilku lat gmina dopłaca do gospodarki odpadami. Należałoby przeprowadzić dokładną 
kalkulację ponoszonych kosztów na gospodarkę komunalną.  
Burmistrz dodał, że też trzeba mieć na uwadze, że powstaje coraz więcej odpadów. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 



9 

 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 5 

 
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

 
 Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - w załączniku N 1 dostosowuje się plan po stronie 
dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi 
Zarządzeniami Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej 
podejmowanych na sesji Rady Miejskiej. W załączniku Nr 2 wprowadza się przedsięwzięcia na rok 2019. 
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
Do pkt 3   
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wyraził niezadowolenie z otrzymanych 
odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Otrzymał odpowiedź, komu zostały przekazane Jego wnioski do realizacji, 
brak informacji w jaki sposób będą zrealizowane. 
Burmistrz poinformował, że jeżeli zgłoszony wniosek dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej, to ona 
odpowiada za jego realizację, po to przecież została powołana.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.30. zamknął 
posiedzenie. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk  

 
 
 
 
 
 
 
 


