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P R O T O K Ó Ł     Nr 34/2018 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim            
odbytym w dniu  24 października 2018r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   

i trwało od godz. 1200  do godz.            

Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było      4    członków Komisji.  
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek  z dnia 22 października 2018 roku                                                        
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych 
projektów  uchwał :  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.; 
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku. 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do  porządku obrad komisji do zaopiniowa-
nia projekty uchwał wymienione w przedstawionym wniosku. 
 
Komisja w składzie   4     osobowym  -     jednogłośnie   4       głs.   „za” przyjęła niniejszy porządek posiedze-
nia. 
 
W związku z tym porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco: 
 

1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 33/2018  z dnia 19 września 2018r. 
2. Informacja nt. Działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem. 

3. 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 po-

łożonych terenie Gminy Lewin Brzeski. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

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

środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza; 
3) w sprawie 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 Se-
niora. 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.; 
4) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 

5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.  
 
Komisja w składzie   4      osobowym  jednogłośnie      4        głs. „za”  przyjęła niniejszy porządek posiedze-
nia. 
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Do pkt  1 
Zatwierdzenie protokołu   Nr 33/2018  z dnia 19 września  2018r. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   

 Nr  33/2018  z dnia  19 września 2018r. 

 
Komisja w składzie  4      osobowym  -  jednogłośnie   4      głs. „za”  zatwierdziła protokół. 
 
Do pkt  2 

Informacja nt. działalności Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem. 
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedłożonej informacji. 
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości. 
 
Do pkt  3 

Zaopiniowanie : 
 
ppkt 1 
Sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2018r. do dnia 15 
października 2018r. ; 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jak idzie sprzedaż działek rekreacyjnych. 
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że największym zainteresowaniem cieszą się działki najbliżej wody, 
nie ma bardzo dużego zainteresowania działkami  rekreacyjnymi ale sukcesywnie są sprzedawane. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina będzie ogłaszać sprzedaż działek aż do ich wy-
przedania się, czy w pewnym momencie ten proces się zatrzyma. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że Gminie zależy na sprzedaniu działek więc będą ogłaszane przetargi aż do ich wyprze-
dania. 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z pytaniem do str. 6 na temat sprzedaży działki w Borkowicach. 
 
Kierownik Wydziały Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta Kruk- Jaromin wyjaśniła jakiej 
konkretnie działki sprzedaż dotyczy. 
 
Innych zapytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania. 
 
Komisja w składzie    4    osobowym –   4    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. 

 Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Informację przyjęto do wiadomości. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszej informa-
cji. 
  
Komisja w składzie     4    osobowym – 4         głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie przedłożoną informację. 
 
ppkt 3 

stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w innych zarządach poło-
żonych terenie Gminy Lewin Brzeski. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Powiatu Brzeskiego  Arletta Kostrzewa odniosła się do przedstawionej informacji o stanie dróg. We-
dług opinii Radnej Powiatu Brzeskiego, na szczególna uwagę zasługuje odcinek drogi od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej Nr 94 do miejscowości Golczowice, odcinek ten jest w bardzo złym stanie technicznym. 
Poinformowała, że odbyła spotkanie z Radną Iloną Gwizdak oraz Panią Sołtys z Golczowic w Zarządzie Dróg 
Powiatowych z Kierownikiem tego Zarządu, który wyraża dobrą wolę, aby przystąpić do opracowania do-
kumentacji na drogę powiatową od skrzyżowania z drogą wojewódzką do miejscowości Golczowice. 
Radna Powiatowa zwróciła się z prośbą, aby w przyszłym roku przystąpić do wykonania dokumentacji do 
przebudowy w/w drogi oraz do budowy chodników w miejscowości Golczowice. 
 
Burmistrz Artur Kotara tytułem uzupełnienia do wypowiedzi Radnej poinformował, że w przyszłym roku 
jest zaplanowana  inwestycja w Przeczy, gdzie zbliża się zakończenie budowy kanalizacji, kanalizacja jest 
przez całą miejscowość, a droga jest w fatalnym stanie technicznym nie wspominając o chodnikach. Bur-
mistrz poinformował, że część robót jest zakwalifikowana w zadaniach inwestycyjnych, lecz część będzie 
wymagała wydania środków własnych. Wyjaśnił, że  przyszłym roku jest  złożona obietnica dla Sołectwa 
Skorogoszcz na chodnik przy ul. Armii Krajowej,  natomiast poinformował, że w dobie tego co zapowiada 
rząd mają być środki  z programu rozwoju dróg lokalnych i wówczas należało by przystąpić do  zrobienia 
analizy wszystkich dróg powiatowych w naszej gminie i ustalić hierarchię  ich ważności tak,  aby wybrać 
drogi najważniejsze, tam gdzie jest najgorszy stan techniczny. Burmistrz wyjaśnił, że po zaprzysiężeniu no-
wej Rady Powiatu Brzeskiego  ten temat będzie poruszony. 
 
Radna Ilona Gwizdak poprosiła aby droga w miejscowości Golczowice została w przyszłości w pierwszej 
kolejności wzięta pod uwagę. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński zwrócił uwagę na most 
nad Nysą Kłodzką w stronę Niemodlina, most jest w bardzo kiepskim stanie, lada dzień przeprawa może 
być zamknięta i należało by przyspieszyć opracowanie dokumentacji by przyśpieszyć budowę nowego mo-
stu. 
 
Radna Ilona Gwizdak dodała, iż na w/w spotkaniu usłyszała, że co trzy miesiące jest robiona ekspertyza 
tego mostu. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to bezcelowe wydawanie pieniędzy. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że do czasu remontu mostu należy ten most jakoś utrzymać. 
 
Radna Powiatu Brzeskiego poinformowała, że jest podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie doku-
mentacji i nie możemy przyśpieszyć czasu oczekiwania na jej wykonanie. 
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Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że uczestniczy w spotkaniach z projektantami i projekt jest 
prawie gotowy, tylko jest szereg uzgodnień i pozwoleń, które trwają minimum pół roku. 
 
Sołtys Sołectwa Golczowice Pani Weronika Niemczyk poruszyła temat studzienek kanalizacyjnych tzw. stu-
dzienki burzowe, które należało by udrożnić. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na  zdanie w informacji o stanie dróg, gdzie jest mowa o oświetleniu 
miejskim i poprosiła, aby zamienić je w przyszłości na oświetlenie całej gminy bez wyróżniania obszaru 
miejskiego.  
 
Informację przyjęto do wiadomości. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszej informa-
cji. 
  
Komisja w składzie  4       osobowym –      4    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie przedłożoną informację. 
 
Do pkt 4 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
 
ppkt 1 

 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 2018 r. poz. 1445 ze zm.) rada gminy w 
drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekra-
czać rocznie górnych stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.  
Zgodnie  z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych, górne grani-
ce stawek kwotowych  ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy  w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych  w I półroczu 2018 roku w stosunku 
do analogiczne okresu w 2017 roku wynosi  101,6 (wzrost cen o 1,6 %). 
Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister  Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018 r.                     
(M.P. z 2018 r. poz. 745) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 
r. opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2019 r.  
Proponuję  uchwalenie stawek podatku od nieruchomości na  2019 r. w kwotach jak w przedkładanym 
projekcie uchwały. 
W załączeniu tabele obrazujące:  
- stawki w latach 2013-2018 wraz z propozycją stawek na rok 2019.   
- symulację dochodów po uwzględnieniu stawek proponowanych na rok 2019.  
 
Zapytania i uwagi: 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały i tak: 
„1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,77 zł” 
„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” 
 
Kierownik Wydziału Podatkowego pani Aleksandra Lipka poinformowała jaki będzie skutek finansowy dla 
gminy. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na sytuację jaka jest w działalności gospodarczej, zwłaszcza na małe 
firmy, których jest dużo na terenie naszej gminy. Radna poinformowała, że ludzie skarżą się na wysokie 
podatki, podając przykład małych sklepów spożywczych, których nie stać na podwyższenie podatków ze 
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względu na szereg innych opłat które musza dokonać aby sklep utrzymać. Radna zwróciła się z prośbą aby 
nie obciążać dodatkowo działalności gospodarczej. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego zwrócił się z prośbą, aby rozważyć podwyższenie podatku, ponieważ jest bar-
dzo duży rozwój gospodarczy, przychody są coraz większe. 
 
Wywiązała się dyskusja na temat zwiększenia stawki podatku związanej z prowadzeniem działalności go-
spodarczej ,w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński, Radna Ilona Gwizdak, 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Aleksandra Lipka, Sołtys 
z Przeczy Stanisław Piszczek. 
 
Sołtys wsi nowa Wieś Mała zwrócił się z zapytaniem odnośnie rencistów i emerytów, którzy posiadają duże 
stodoły oraz pomieszczenia gospodarcze, czy jest możliwość aby wprowadzić im  jakiekolwiek ulgi . 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, iż w zeszłym roku zwracano się do 
Ministra Finansów w tej sprawie,  gdzie udzielono odpowiedzi odmownej. 
 
Przewodniczący Komisji podał pod rozwagę propozycję, aby podatek związany z prowadzeniem działalności 
gospodarczej zwiększyć do 22,45  zł a mieszkalne  0,77 zł oraz zwrócił się z pytaniem czy jest zgoda na taką 
propozycję. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, ze nie zgadza się na taka propozycję. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem kto jest za podwyższeniem stawki związanej z prowadze-
niem działalności gospodarczej o 0,10 gr. 
 
Radni wchodzący w skład komisji nie wyrazili zgody na podwyższenie stawki związanej z działalnością go-
spodarczą. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy musimy podnosić stawkę związaną z działalnością. 
 
Radny Władysław Górka zaproponował , aby głosować nad autopoprawkę Burmistrza. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały z autopoprawką Burmistrza. 
 
Komisja w składzie  4    osobowym –  3    głs. „za”   i 1 głs „przeciw” zaopiniowała  pozytywnie projekt 
uchwały. 
 
ppkt 2 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 
środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców realizacją przedsięwzięć polegających na wymianie syste-
mów 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 Le-
winie 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 Regulami-
nu udzielania z budżetu Gminy Lewin Brzeski dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego 
sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne, wprowadza się następujące zmiany: 

Terminy i sposób składania wniosków 

§ 2. 
1. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami, składają do Burmistrza Lewina 

Brzeskiego pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księ-

gi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy 

wspólnot mieszkaniowych); 

2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku 

gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu; 

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczy-

stego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych; 

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu 

grzewczego; 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budo-

wę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Brzeskiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

6) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych form wsparcia finansowego na modernizację 

systemu ogrzewania, na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku. 

3. Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane są do 

czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.  

4. Kompletne wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1 lub których realizacja 

jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków przechodzą na następny rok budżetowy, o ile w 

budżecie Gminy Lewin Brzeski będą zaplanowane na ten cel środki.  

3.  Kompletne wnioski, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się środków przezna-
czonych w budżecie gminy na ten cel, przechodzą na następny rok budżetowy. 

4.  Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Lewinie Brzeskim udzielają na bieżąco informacji o możliwości pozyskania dotacji ze środków finan-
sowych budżetu gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku. 

 
 

Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji 
§ 4. 

1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 §2 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich 

wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2.  

2. Ocena formalna polega na niezwłocznym sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego 

wypełnienia i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach, nie-

kompletności wniosku, bądź nieprawidłowości jego wypełnienia, wnioski będą zwracane Wniosko-

dawcom w celu ich uzupełnienia, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia dokumentów. 

3.    Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty wpływu.  
3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy 

dotacji pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a wnioskodawcą. 

4. Urząd Miejski w Lewinie Brzeski zawiadamia wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie podpisa-

nia umowy. 

 
Warunki przyznania dotacji 

§ 5. 
1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z Gminą Lewin Brzeski 

przed poniesieniem kosztów, o których mowa w §1 ust. 4 i przystąpieniem do realizacji zadania.  

2. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo władaniem budynkiem mieszkal-

nym lub lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym nieruchomością, w której będzie 

realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji lub obowiązującą umowę najmu budynku lub lokalu.  
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3. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopusz-

czone do użytkowania na terenie Polski. 

4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja 

dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, kotłów 

opalanych paliwem stałym tj. węgiel lub koks).  

5. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania.  

6. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia, koszt wykonania projek-

tu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń itp 

2) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów i 

innych); 

3) koszt montażu nowego źródła ogrzewania; 

4) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 

5) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej; 

6) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji c.o.; 

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania 

w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne. 

7. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w 

przypadku: 

1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia 

połączenia pieca z przewodem kominowym; 

2) piece kaflowe wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;  

3) występowania kominka: 

a) opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego;  

b) stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego; 

c) niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło. 

6.    Dotacja przysługuje na inwestycje realizowane w roku, w którym udzielane będzie dofinansowanie.  
8. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania wniosków. 

9. W przypadku wyczerpania środków budżetowych, wnioskodawcy, którzy złożyli kompletne wnioski 

uprawnienie będą do uzyskania dotacji w kolejnym roku budżetowym.  

10. Dofinansowaniu podlegają inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofi-

nansowanie i zakończone po zawarciu umowy. 

 
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 za-
nieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach pracujących na 
potrzeby centralnego ogrzewania. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  4    osobowym –  4   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

 w sprawie 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; 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że do przedstawionego projektu uchwały jest autopoprawka Burmi-
strza i wyjaśnił czego autopoprawka dotyczy. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
Zarząd Województwa Opolskiego we wrześniu br. podjął uchwałę wprowadzającą zmiany do Regulami-

nu korzystania z Opolskiej Karty Rodziny. Do najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu nale-
żą: 

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 oso-

bowych. 
Zastąpienie logotypu  Specjalnej Strefy Demograficznej logotypem Opolskie dla Rodziny oraz wprowa-

dzenie  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 wprowadzo-
nych przez Zarząd Województwa Opolskiego. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały z autopoprawką Burmistrza. 
 
Komisja w składzie   4     osobowym –    4   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
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 opłata 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 odgrodzenia  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 ), 
- 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 

http://www.dlarodziny.opolskie.pl/
http://www.ssd.opolskie.pl/


 9 

 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 ). 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem odnośnie pkt III przeniesienie planowanych wydatków, a 
mianowicie czego te przeniesienia dotyczą. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Finansowego Pani Marzena Demska, poinformowała również że 
na sesji będzie przedstawiona autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu i czego będzie dotyczyła. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  4     osobowym  –    4    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 

 zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
 
W załączniku nr 1 dostosowuje się plan po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 
związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz zmianami wpro-
wadzonymi w uchwale budżetowej podejmowanych na sesji Rady Miejskiej.  
W załączniku nr 2 wprowadza się przedsięwzięcia na rok 2019r. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie 4      osobowym –    4     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że spotkanie na którym był poruszany temat dróg powiatowych, był 
również poruszany temat dzwonnicy w Golczowicach i czego dotyczyły rozmowy.  
Radna wnosi o: 
1) Wnosi w imieniu mieszkańców Borkowic o ustawienie znaku przystanek na drodze powiatowej w prze-

siłku Niwa. 
2) Wnosi o weryfikację inwestycji suszarni Pana Matejki. Mieszkańcy skarżą się na huk, szum, duże zapy-

lenie, łuski kukurydzy fruwające na okoliczne domy itp. 
3) Prosi o wniosek do właściciela budynku w Skorogoszczy- Ośrodek Zdrowia o zamontowanie poręczy 

przy wejściu. Starsi i niepełnosprawni mieszkańcy mają trudność przy wejściu głównym od ulicy Opol-
skiej w Skorogoszczy. 
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Radna Powiatu Brzeskiego Pani Arletta Kostrzewa zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby jak tylko ukon-
stytuuje się nowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim poprosiła aby zorganizować spotkanie we wszystkich 
Sołectwach w sprawie inwestycji i priorytetów na drogach powiatowych na 2019r. ponieważ jeśli będzie 
taka możliwość należało by zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. 
 
Wywiązała się dyskusja na temat dróg powiatowych w Gminie Lewin Brzeski i rodzaju ich finansowania 
pomiędzy : Radną Powiatową Arlettą Kostrzewą a Przewodniczącym Komisji Mieczysławem Adaszyńskim. 
 
Sołtys z Sołectwa Przecza zwrócił się z wnioskiem aby za przejazdem kolejowym w Kierunku Skorogoszcz- 
Niwa wzdłuż drogi powiatowej naprawić uszkodzone rynny odprowadzające wodę. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński o godz. 13:00 za-
mknął posiedzenie. 
    

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

Przewodniczący Komisji 
                                                                                                               /-/ Mieczysław Adaszyński 

 
 


