
P r o t o k ó ł   NR 4/2019 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 19 marca 2019r. 

  
  

 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 prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego protokółu. Nieobecny radny Dariusz Zięba. 

 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 18 marca 2019r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na 
dzień 26 marca 2019r. dodatkowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, 
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki. 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 13 w celu zaopiniowania 
przedłożonego projektu uchwały. 
 
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 3/2018  z dnia 12 grudnia 2018r. 
2.  Zaopiniowanie  sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  04 grudnia 

2018r. do dnia 08 marca 2019r. ; 
3.  Zapoznanie się z informacją nt. : 
  1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniej strukturze  
            zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 
 2) wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach  
       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu  
        Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania  
      Narkomanii. 
4.  Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawie: 

1) ustalenia planu sieci publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski  
 oraz granic  obwodów  publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy  
 Lewin Brzeski; 
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

3)  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

4) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2018; 

5) wyboru przedstawiciela Gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum 
Medycznym; 

6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
 na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”; 
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7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin  
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą  

 Wiśniową a ulicą Kościuszki. 
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji projektu planu pracy na 2019 rok. 
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 

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

Do pkt 1 

 

 Zatwierdzenie protokołu NR  3/2018 z posiedzenia w dniu 12 grudnia 2018r. 

 

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu. 
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną na prywatne adresy radnych 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 3/2018 – jednogłośnie – 6 głs.  „za”. 

 
Do pkt  2   
 
 Sprawozdanie  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  04 grudnia 2018r. do dnia 
08 marca 2019r. ; 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego 
sprawozdania: 
 
- Radny Antoni Rak zapytał czy został już rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. „Budowa 
budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy. 
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że wybrano ofertę Usługi Ciesielsko – Dekarskie i Ogólnobudowlane 
Klub Dziecięcy CALINECZKA Jan Szpajcher Popielów, cena brutto  - 490.820,71 zł. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza: 
- o udział w spotkaniu w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego – tereny inwestycyjne w gminie Lewin 
Brzeski; 
- o udział w naradach Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że :  

 w spotkaniu tym wzięły różne firmy zainteresowane o możliwościach inwestycyjnych na terenach 
objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale czy będą zainteresowane zakupem terenów 
położonych w naszej gminie to trudno powiedzieć; 

 narada Rady Budowy odbywa się w celu omówienia realizacji prac zadania budowa kanalizacji 
sanitarnej, omawiany jest zakres dodatkowych koniecznych prac. W dalszym ciągu jest największy 
problemy budowy w Przeczy. Po zakończeniu zadania w Przeczy  jest konieczność odbudowania  drogi  
i chodnika również w Skorogoszczy i Chróścinie, co do remontu drogi i chodnika w Przeczy Starosta 
Powiatu Brzeskiego jeszcze nie zajął stanowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim  
planowana jest w miesiącu marzec – kwiecień br.  

 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, czy nie należałoby się zastanowić nad podłączeniem budynku 
Ratusza do ogólnej sieci kanalizacji sanitarnej i zlikwidowaniem szamba. 
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Radny Roman Pudło zapytał Burmistrza o spotkanie z Posłem  na Sejm RP Pawłem Grabowskim. 
Burmistrz poinformował, że przeprowadzili rozmowę o różnych sprawach dot. gminy. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
 
Do pkt  3  
       Zapoznanie się z informacją nt. : 
 
ppkt 1 
 
 osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 
 
Burmistrz poinformował, że należy stwierdzić w 2018 roku nauczyciele wszystkich stopni awansu 
zawodowego uzyskali wynagrodzenie wyższe od minimalnych wynikających z ustawy. Część nauczycieli 
uzyskało wynagrodzenie wyższe od  średniego a część nauczycieli niższe od średniego. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny podkreślił, że na postawie 
przedłożonej informacji wynika, że jednak nauczyciele w naszej gminie uzyskują średnie wynagrodzenie 
czyli można powiedzieć że uzyskali wynagrodzenie wyższe od minimalnych.  
 
Zabierając głos Przewodniczący Komisji zaznaczył, że najmniej jednak zarabiają nauczyciele stażyści.  
 
Komisja zapoznała się z informacją nie zgłaszając więcej zapytań i uwag. 
 
ppkt 2 
 
 wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu  
Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na prowadzone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  
oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne i socjoterapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie 
Brzeskim, dlatego też należałoby obiekt rozbudować, bo jest  za mało pomieszczeń dla uczęszczających tam 
dzieci, jest ich coraz więcej. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem nie zgłaszając więcej zapytań i uwag. 
 
Do pkt  4 
 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: 
 
ppkt 1 
 

ustalenia planu sieci publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski  
oraz granic  obwodów  publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lewin 
Brzeski; 
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Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza  Dariusz Struski wyjaśniając, że 
obecnie sieć szkół podstawowych i granice ich obwodów określone zostały uchwałą Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim Nr XXX/298/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ta ustaliła sieć szkół podstawowych  
i granice ich obwodów na okres przejściowy związany z reformą oświaty na poziomie szkolnictwa 
podstawowego tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rok szkolny 2018/2019 jest 
ostatnim rokiem funkcjonowania w szkołach podstawowych klas dotychczasowych gimnazjów. Dnia  
1 września 2019 roku szkoły podstawowe będą funkcjonowały w ostatecznie ustalonej dla nich strukturze 
organizacyjnej, jako szkoły ośmioletnie bez klas dotychczasowych gimnazjów. Wobec powyższego,  
w związku zakończeniem okresu przejściowego reformowania szkół podstawowych, zachodzi konieczność 
ustalenia nowej sieci szkół oraz określenia granic ich obwodów. Przedłożony projekt uchwały nie 
przewiduje zmian w porównaniu do stanu obecnego zarówno w zakresie sieci dotychczasowych szkół 
podstawowych jak i w zakresie granic ich obwodów. Kuratorium Oświaty w Opolu wydało pozytywną opinię 
do powyższego projektu uchwały. 
 
Radny Piotr Czepułkowski zapytał o liczbę budynków szkolnych położonych na terenie gminy Lewin Brzeski. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski  udzielił odpowiedzi. 
 
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: radny Antoni Rak, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, 
radny Roman Pudło – w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła wprowadzić do planu pracy 
komisji temat pn. „Przegląd placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lewin Brzeski”. 
 
Komisja nie wniosła więcej 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 2 
   

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 
 
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału Oświaty 
i Spraw Społecznych Urzędu Pan  Marek Nowak, wyjaśniając, zgodnie z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia  
22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkolnych poza czasem przekraczającym bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę, pobiera się za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu dziecka  
w przedszkolu. Dotychczas, z formalnego punktu widzenia opłaty te były naliczane za każdą pełna godzinę 
korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole. Wobec powyższego w projekcie uchwały 
dostosowuje się treść § 2 do obowiązującego stanu prawnego w dniu 1 września 2019 roku. 
 
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 
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ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Pan  Marek Nowak poinformował, że zgodnie z wchodzącą w życie 
z dniem 1 września 2019r. zmianą ustawy Karta Nauczyciela, dla nauczycieli przedszkoli pracujących  
z grupami dzieci 6-letnich i młodszych (w jednej grupie dzieci 6-letnie i młodsze) pensum ustala Rada 
Gminy. Pensum nie może być wyższe niż 25 godzin tygodniowo. Ustawa Karta Nauczyciela ustala natomiast 
pensum dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi (grupy jednolite, same 6 latki) w wysokości  
22 godziny zajęć w tygodniu, oraz dla nauczycieli pracujących z dziećmi młodszymi niż sześć lat (grupy dzieci 
5, 4 i 3 letnich i mieszane ale bez dzieci 6-letnich), tj. 25 godzin w tygodniu. 
Następnie Pan Marek Nowak poinformował, że Komisja Zakładowa Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu i Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Zarząd Oddziału w Lewinie Brzeskim negatywnie zaopiniowali treść § 1 dot. wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi 6-letnimi w wymiarze 25 godzin. Obydwie organizacje 
związkowe wniosły o pozostawienie pensum w dotychczasowym wymiarze tj. 22 godziny tygodniowo. 
Wobec powyższego po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi została przedłożona przez Burmistrza 
autopoprawka do przedłożonego projektu uchwały.  
 

Komisja nie wniosła więcej 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  
 

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim za rok 2018; 

 
 Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące -  zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy 
społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek przedłożyć radzie gminy coroczne 
sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedłożyć potrzeby w tym zakresie. 
 
Wywiązała się dyskusja w sprawie obliczania dochodu w rodzinie, udział wzięli: Z-ca Burmistrza Dariusz 
Struski, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o należności z tytułu wypłaconych świadczeń 
alimentacyjnych. 
 
Odpowiedzi udzieliła Pani Bożena Smolińska-Kierul – Główna Księgowa M-GOPS w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy została stworzona łaźnia dla osób 
bezdomnych. 
 
Burmistrz poinformował, że zaplanowano wybudować łaźnię przy basenie, tylko obecnie realizacja tej 
inwestycji jest wstrzymana.  
 
Komisja nie wniosła więcej 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. 
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ppkt 5  
 

wyboru przedstawiciela Gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum 
Medycznym; 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące -  Starosta Brzeski, jako podmiot tworzący 
zakład leczniczy, wystąpił do Burmistrza Lewina Brzeskiego o wskazanie przedstawiciela Rady Społecznej 
działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym. Kadencja poprzedniej Rady wygasła. Zgodnie z ustawą  
o działalności leczniczej przedstawiciela do Rady Społecznej wybiera rada gminy. Radę powołuje Starosta. 
Rada pełni rolę organu opiniującego decyzje podejmowane w zakresie funkcjonowania zakładu leczniczego. 
 
 
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 6 
 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i  Ochrony Środowiska Urzędu Pani Joanna Mokrzan, informując, 
że przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok” jest obligatoryjnym zadaniem gminy i wynika z zapisów ustawy  
o ochronie zwierząt. Zgodnie z treścią art. 11a. ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. 122) do 
przyjęcia uchwały upoważniona jest rada gminy. 
Program powinien obligatoryjnie określać sposoby: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lewin Brzeski” zgodnie z wymogiem art. 11a. ust. 7 został przedstawiony do zaopiniowania 
Fundacji Mali Bracia, Fundacji Azyl Nadziei, Fundacji S.O.S. dla zwierząt, Brzeskiemu Towarzystwu 
Miłośników Zwierząt, Fundacji Fioletowy Pies, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Brzegu oraz 
Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu oraz został poddany konsultacjom 
społecznym. W celu realizacji obowiązku ustawowego zasadne jest przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lewin Brzeski na 2019 rok”. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę na dokarmianie kotów wolnożyjących, zapytała z jakich środków 
są one dokarmiane.  
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że jest obowiązkiem gminy dokarmiać koty wolnożyjące  
w miejscu ich bytowania, szczególnie w okresie zimowym z budżetu gminy. Również gmina pokrywa koszty 
zabiegów sterylizacji lub kastracji.  
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Radna Paulina Kamińska powiedziała, że jest przeciwna wydawaniu pieniędzy  z budżetu gminy na 
dokarmianie kotów, ponieważ ludzie sami dokarmiają, wolałaby, aby te środki wydać na inny cel. 
 
Przewodniczący Komisji poparł radną.  
 
Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan poinformował, że ustawowy obowiązek dokarmiania zwierząt jest  
już od 2012 roku i coraz bardziej zaostrzone są warunki. W 2018 roku dokarmianie kotów kosztowało 
250,00 zł.  
Komisja nie wniosła więcej 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 7   
 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin 
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową  
a ulicą Kościuszki; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące -  niniejsza uchwała pozwoli na rozpoczęcie procedury 
zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w granicach działek nr 151, 152 i 153 w Lewinie Brzeskim. Zgodnie z obowiązującym mpzp 
powyższe nieruchomości przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogę 
dojazdową, procedura planistyczna dotyczyć będzie między innymi zmiany układu komunikacji. Niniejszy 
projekt uchwały sporządzono na podstawie wniosku właściciela powyżej wspominanych nieruchomości. 
 
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   
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do Członków Komisji  czy mają propozycje 
uzupełnienia innych tematów w poszczególnych miesiącach, które zostały ujęte w projekcie planu pracy 
komisji na 2019 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji wprowadzono dodatkowe tematy do planu pracy komisji w miesiącu: 

 maj – „Przegląd placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lewin Brzeski - komisja 
wyjazdowa”; 

 czerwiec – Realizacja inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski” – komisja wyjazdowa. 

 wrzesień – „Analiza kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi”. 
 
Członkowie Komisji nie złożyli więcej  propozycji innych tematów do projektu planu pracy. 
 
Do pkt 6   
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Roman Pudło zapytał o sieć gazową na terenie gminy Lewin Brzeski. 
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Radny Antoni Rak ( pracownik Spółki Gazownictwa) poinformował, że będzie możliwość podłączenia sieci 
gazowej w m. Strzelniki i Kantorowice. 
Burmistrz dodał, że jest umówiony na spotkanie z Dyrektorem Spółki Gazownictwa, to będzie mógł więcej 
powiedzieć.  
 
Kolejno radny Roman Pudło zapytał o możliwość zamontowania dodatkowej lampy w Lewinie Brzeskim ul 
Kościuszki na zakręcie ( kończy się zabudowa). 
 
Burmistrz poinformował o braku możliwości zamontowania  lampy – nie jest ujęta  już w opracowanym 
projekcie rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, jak będzie możliwość to z budżetu gminy. 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o termin zamontowania lamp w ulicy Kasztanowej w Lewinie Brzeskim 
oraz czy będzie wyrównana droga (wał przeciwpowodziowy) prowadząca na działki ogrodowe.  
 
Burmistrz poinformował, że materiały są już zgromadzone i do dwóch miesięcy winne być zamontowane 
lampy, również droga zostanie wyrównana.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków w drodze z ulicy Rynek – Aleja Wojska 
Polskiego w Lewinie Brzeskim. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Również radny Piotr Czepułkowski zwrócił na ubytki w drodze ul. Rzemieślniczej w Lewinie Brzeskim. 
 
Radna Paulina Kamińska poinformowała o propozycji mieszkańców Strzelniki wybudowania ścieżki 
rowerowej Strzelniki – Łosiów z uwagi na brak wydzielonego pobocza przejścia dla pieszych czy 
rowerzystów.  
 
Burmistrz poinformował, że już od dłuższego czasu gmina zabiega w Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych  
i Autostrad w Opolu, tylko zarządca uważa, że nie ma takiej potrzeby. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.12 zamknął 
posiedzenie. 
  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk  

 
 
 
Protokół zatwierdzono  
w dniu 24 kwietnia 2019r. 

 
 
 
 
 
 


