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 P R O T O K Ó Ł     Nr 3/2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  19 marca 2019r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   
i trwało od godz. 1300  do godz. 1335 . 
Posiedzeniu przewodniczył  Radny Przemysław Ślęzak, Przewodniczący  Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. 
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było  6   członków Komisji.  
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 18 
marca  2019r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
dodatkowego projektu  uchwały :  

1) 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. 

 
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod gło-
sowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia  niniejszego projekty uchwał. 
 
Komisja w składzie  6   osobowym – jednogłośnie    6   głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia pro-
jekt uchwały. 
 
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następu-
jąco: 
 
1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 2/2018  z dnia 11 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 i 
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 gru-
pami 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 Me-
dycznym; 

6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”; 

7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenu zlokalizowanego pomiędzy uli-
cą Wiśniową a ulicą Kościuszki. 

5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji projektu planu pracy na 2019 rok. 
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
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Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt  1 

Zatwierdzenie protokołu   Nr 2/2018  z dnia 11   grudnia  2018r. 

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

 Nr  2/2018  z dnia  11 grudnia 2018r. 

 
Komisja w składzie     6       osobowym  -  jednogłośnie        6       głs. „za” zatwierdziła protokół. 
 
Do pkt  2 

Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 04 
grudnia  2018r. do dnia 08 marca 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę na brak ofert w zakresie zbycia nieruchomości na str. nr 3 w 
sprawozdaniu. 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że są takie nieruchomości, które systematycznie próbujemy zbyć, ale nie 
ma chętnych. 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy odbył się już przetarg na „Centrum Przesiadkowe”. 
 
Burmistrz poinformował, że  odbył się przetarg na którym wyłoniono wykonawcę z którym Gmina  podpisa-
ła umowę i wykonawca lada dzień rozpocznie remont.  
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wykonawcy inwestycji. 
 
Burmistrz poinformował, że generalnym wykonawcą jest Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. a to kto 
będzie ich podwykonawcą jest sprawą spółki. 
 
Radna Anna Zacharewicz 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 dotyczącym str. 8 pkt 13 odnośnie „zmian w budżecie oraz 
planie finansowym jednostek budżetowych na rok 2019…”  
 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w przypadku kiedy jest powoływany 
żołnierz rezerwy, dostarcza on oświadczenie na którego  podstawie wypłacamy  jego  utracone zarobki i 
jest to  właśnie  kwota 2.500 tys. zł. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 4 pkt 6 dotyczącego zmian w Regulaminie Organiza-
cyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzeniem Nr 2165/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz do str. 
nr 5 pkt 7 w sprawie zmian zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. 
 
Odpowiedzi udzieliła  Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że zmiana nastąpiła w związku ze 
zmianą struktury  organizacyjnej w  Urzędzie oraz poinformowała czego te zmiany dotyczyły. W kwestii 
zmian w zasadach funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego Sekretarz Gminy, poin-
formowała, że zmiany nastąpiły  w związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym i dotyczyły regu-
laminu. 
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Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, czy samochód służbowy został sprzedany. 
 
Burmistrz poinformował, że samochód służbowy marki Skoda została sprzedana za  niecałe 51 tys. zł a wy-
kup kosztował ok. 42 tys. zł. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym  Powołania składu Komisji Mieszkaniowej do 
opiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 
gminy Lewin Brzeski, czy można przekazać mieszkańcom terminy posiedzeń w/w komisji. 
 
Burmistrz poinformował, że posiedzenie komisji już się odbyło i komisja nie ma obowiązku zawiadamiać 
Burmistrza o swoich posiedzeniach. Burmistrz Poinformował, że wcześniej o posiedzeniu wie Wydział go-
spodarki komunalnej i Ochrony Środowiska i to tam należy się dowiadywać o terminie posiedzenia. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy komisja mieszkaniowa spotyka się raz w roku. 
 
Burmistrz poinformował ,że raz w roku jest ustalana lista. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy jest dużo osób chętnych do przyznania lokalu 
mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że chętnych jest kilkudziesięciu w zależności od roku, a  ciągu  roku od 3 do 10 
rodzinom rocznie jest przyznawane mieszkanie w zależności od ilości dostępnych mieszkań. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w gminie a mia-
nowicie czy jest już znany termin zakończenia inwestycji a zwłaszcza remontu dróg po tej inwestycji. 
 
Burmistrz poinformował, że termin zakończenia budowy kanalizacji  jest do 30 czerwca 2019r. i do tego 
terminu ma zostać wybudowana kanalizacja a jest realna szansa, aby ten termin został dotrzymany, ewen-
tualnie może być lekki poślizg jeżeli chodzi o odbudowę dróg po tej inwestycji. Burmistrz poinformował, 
również, że drogi są systematycznie odbudowywane. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, że podczas inwestycji chodnik w Przeczy został uszkodzony oraz 
zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja z gruzowiskiem. 
 
Burmistrz poinformował, że sytuacja jest nadal taka sama a mianowicie chodnik nie jest w zakresie prac 
inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji i do odbudowy chodnika nie zostaną dołożone środki fi-
nansowe z gminy. Natomiast poinformował, że zaproponował Starostwu Powiatowemu możliwość dołoże-
nia z budżetu gminy 50% do odbudowy chodnika, gdyż są zabezpieczone na ten cel w kwocie 100 tys. zł, 
lecz niestety Starostwo nie udzieliło odpowiedzi na zgłoszony wniosek. Burmistrz poinformował, że gruzo-
wisko zostanie uporządkowane po zakończeniu inwestycji. 
 
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania. 
 
Komisja w składzie     6    osobowym  - jednogłośnie     6    głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. 
 
Do pkt  3 
 
Zapoznanie się z informacją nt: 
 
ppkt 1 

osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniej strukturze zatrud-
nienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 
 
Informację przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak. 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem czy przewidziane podwyżki dla nauczycieli nie nadwyrężą 
budżetu gminy. 
 
Odpowiedzi udzielił Pan Marek Nowak  informując, że z wypowiedzi Ministra wynika, że wszystko jest 
przewidziane w subwencji oświatowej. Poinformował również o brakujących środkach w kwocie ponad 2 
mln rocznie na same szkoły. 
 
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. 
 
ppkt 2 

wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
Informację przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak. 
 
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją nie wnosząc uwag. 
 
Do pkt  4 

Zaopiniowanie 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; 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak  
informując, 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 oświa-
towe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ta ustaliła sieć szkół podsta-
wowych 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 ostat-
nim rokiem funkcjonowania w szkołach podstawowych klas dotychczasowych gimnazjów. Dnia 1 września 
2019 roku szkoły podstawowe będą funkcjonowały w ostatecznie ustalonej dla nich strukturze organiza-
cyjnej, jako szkoły ośmioletnie bez klas dotychczasowych gimnazjów. Wobec powyższego, w związku za-
kończeniem 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. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6    osobowym –   6 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie 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; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
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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 przedszkol-
nych poza czasem przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, pobiera się za każdą rozpo-
częta 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. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym –   6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;  
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak  
informując, że to niniejszego projektu uchwały będzie wprowadzona autopoprawka Burmistrza Lewina 
Brzeskiego.  
Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych burmistrz przesłał 
projekt uchwały rady Miejskiej w lewinie Brzeskim w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci6-letnie i młodsze, 
do władz statutowych ZNP -  Odział w lewinie brzeskim oraz KZ MOZ „Solidarność” w Brzegu, celem uzy-
skania opinii. Obydwie organizacje związkowe zaopiniowały negatywnie projekt uchwały wnosząc jedno-
cześnie o ustalenie pensum nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 
młodsze na poziomie 22 godzin tygodniowo.  
Biorąc pod uwagę powyższe opinie, Burmistrz proponuje ustalić pensum dla tej grupy nauczycieli na po-
ziomie 22 godzin tygodniowo, spełniając tym samym postulat związków zawodowych. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie     6      osobowym –       6       głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 
 przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brze-

skim za rok 2018; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

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  potrze-
by w tym zakresie. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6     osobowym –  6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie 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 przedstawia się następująco: 

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. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie   6      osobowym –    6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 6 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
        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 t.j.) 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 zaopiniowa-
nia Fundacji Mali Bracia, Fundacji Azyl Nadziei, Fundacji S.O.S. dla zwierząt, Brzeskiemu Towarzystwu Miło-
śników 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 „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lewin Brzeski na 2019 rok”. 
W związku z powyższym Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada niniejszy projekt uchwały.  
 
Zapytania i uwagi: 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że jest w trakcie sporządzania sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy  za rok 2018r.  i z podatków z tytułu posiadania psa wpłynęła kwota 8120 zł a więc kwo-
ta mniejsza niż za rok 2017r. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość sprawdzenia ile mieszkańcy gminy 
mają psów. 
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Kierownik Wydziału Podatkowego Pani Aleksandra Lipka poinformowała, że niestety nie ma takiej możli-
wości i gmina bazuje jedynie na rzetelności mieszkańców w kwestii zgłaszania psów. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym – 6  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wi-
śniową a ulicą Kościuszki; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił   Burmistrz Lewina Brzeskiego  informując, że: 

 
Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejsco-

wego 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 in-
nymi zmiany układu komunikacji. 

Niniejszy projekt uchwały sporządzono na podstawie wniosku właściciela powyżej wspomnianych 
nieruchomości. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6     osobowym – 6   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 
 
  Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji projektu planu pracy na 2019 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem do Członków Komisji  czy mają propo-
zycje omawiania innych tematów w poszczególnych miesiącach, które zostały ujęte  
w projekcie planu pracy komisji na 2019 rok. 
 
Komisja przychyliła się do propozycji. 

Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Do pkt  6 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odpadów wielogabarytowych, a mianowicie 
jak należy postępować z takimi odpadami. 
 
Burmistrz poinformował, że odpady wielogabarytowe należy dostarczać do PSZOK-u  w czwartki i w piątki, 
a mniejsze odpady należy umieszczać w czarnym koszu na odpady zmieszane. 
 
Radny Stanisław Piszczek zgłosił wniosek w sprawie przejęcia przez Gminę Lewin Brzeski dróg na osiedlu w 
Przeczy. 
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Sołtys Sołectwa Borkowice pani Danuta Stanisławska zgłasza potrzebę wymiany słupa energetycznego przy 
posesji nr. 39 ze względu na bardzo zły stan techniczny. 
 
Sołtys Sołectwa Łosiów pani Małgorzata Wieczorek- Smolińska prosi o sprawdzenie lustra usytuowanego 
na ul. Głównej naprzeciw sklepu „DINO” gdyż obraz jest nieadekwatny do prawdziwej odległości samocho-
dów nadjeżdżających od strony Opola. 
 
Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Mała wnosi o wystąpienie do Zarządu dróg Powiatowych w sprawie remontu 
mostków przy świetlicy w Nowej Wsi Małej i o wykonanie niezbędnych robót naprawczych przepustów w 
drodze powiatowej na odcinku w nowej Wsi Małej przy świetlicy wiejskiej. 
 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu zadań gminy zostaną rozpatrzone w mia-
rę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji. 
 
Radny Stanisław Piszczek poinformował, że mieszkańcy Sołectwa Przecza wyrazili sprzeciw wobec plano-
wanej inwestycji budowy kurników w Przeczy i pod sprzeciwem podpisało się ok 200 osób- mieszkańców 
Przeczy. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

Przewodniczący Komisji 
        /-/  Przemysław Ślęzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzony dnia 23 kwietnia 2019r. 


