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STANOWISKO 
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

dotyczące wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Subregionu Brzeskiego

1. Na podstawie m.in. art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  oraz innych uprawnień 
nadanych jednostkom samorządu terytorialnego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także Porozumienia 
w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej, począwszy od października 2013 roku Gmina Lewin Brzeski jest 
wraz z 20 innymi jednostkami samorządu terytorialnego członkiem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

2. Gmina w ramach instrumentu finansowego ZIT, będącego narzędziem rozwoju terytorialnego 
w aktualnej perspektywie finansowej  UE na lata 2014-2020, może być członkiem jednego partnerstwa.

3. W maju br. wpłynęła do Burmistrza Lewina Brzeskiego propozycja Burmistrza Brzegu dotycząca 
wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia do Subregionu Brzeskiego oraz wspólnej realizacji zadań 
publicznych. Subregion Brzeski tworzą: Gmina Brzeg, Gmina Lubsza, Gmina Skarbimierz, Gmina Olszanka, 
Gmina Oława, Powiat Brzeski.

4. Po uzyskanych od Gminy Brzeg informacji dotyczących realizowanych bądź planowanych do realizacji 
działań w okresie 2014-2020 dokonano analizy możliwości rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 
Aglomeracja Opolska oraz przyłączenia do Subregionu Brzeskiego. Wzięto również pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia Gminy Lewin Brzeski we współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska, a także 
projekty zrealizowane oraz te będące w trakcie realizacji jak i planowane przyszłe zamierzenia.

Po analizie powyższego Rada Miejska w Lewinie Brzeskim postanawia wyrazić negatywną opinię 
w sprawie przystąpienia do Subregionu Brzeskiego.

Opracował:
Wydz. BI

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
W dniu 23.05.2019r. pismem BI.033.3.2019 Burmistrz Brzegu zwrócił się do Burmistrza Lewina

Brzeskiego z prośbą o udzielenie informacji czy Gmina Lewin Brzeski byłaby zainteresowana przystąpieniem
do Subregionu Brzeskiego w perspektywie finansowej 2012-2027 (sic!)? W odpowiedzi Burmistrz Lewina
Brzeskiego w czerwcu br. zwrócił się do Burmistrza Brzegu z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji
o działalności Subregionu Brzeskiego w zakresie podejmowanych działań realizowanych w okresie
programowania 2014-2020, wysokości kwot pochodzących z budżetu UE pozyskanych na działania członków
Subregionu a także planowanych do podjęcia w przyszłym okresie programowania działań.
Burmistrz Brzegu w lipcu br. poinformował pismem BI.033.3.2019 iż w ramach Subregionu Brzeskiego

podejmowano działania dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 obejmujące efektywność energetyczną w ramach których zrealizowano,
realizuje się oraz planuje się realizować działania związane z :
1) Utworzeniem sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.
2) Utworzeniem centrum przesiadkowego w Brzegu.
3) Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Burmistrz Brzegu dalej informuje, iż na działania związane z termomodernizacją projektów Subregionu

„mogły otrzymać środki pomocowe w wysokości do 1,2 mln zł dla Gminy Brzeg, a do 0,5mln zł na terenie
pozostałych gmin”. Natomiast „na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji inwestycje na terenie
Brzegu otrzymały i mają otrzymać łączna kwotę ok. 13,5 mln zł. Ponadto inwestycje na terenie Skarbimierza
dofinansowane zostały w wysokości niemal 4 mln zł”.
W/w zakres zestawiono z projektami zrealizowanymi, bądź będącymi w realizacji oraz planowanymi do

zrealizowania wskutek podpisanych już umów o dofinansowanie projektów dla których o środki pomocowe
z RPO WO 2014-2020 Gmina Lewin Brzeski aplikowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.
Poniżej przedstawiono projekty infrastrukturalne:
L.p. Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze

środków UE (wartość
całkowita projektu)

Uwagi

1 Poprawa efektywności energetycznej budynku
użyteczności publicznej PSP w Łosiowie

0,68 mln zł
(1,22 mln zł)

Projekt zrealizowany

2 Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno –
kulturalne zabytkowego budynku Szkoły
Podstawowej w Skorogoszczy

2,5 mln zł
(4,05 mln zł)

Projekt zrealizowany

3 Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej –
budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski

0,46 mln zł
(0,74 mln zł)

Realizacja zaplanowana na
rok 2020. Podpisana umowa
o dofinansowanie projektu

4 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie
Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

4,9 mln zł
(5,78 mln zł)

Realizacja zaplanowana na
lata 2019-2020. Podpisana
umowa o dofinansowanie
projektu

5 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim – Etap II oraz budowa
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin
Brzeski,

1,74 mln zł
(3,02 mln zł)

Projekt w trakcie realizacji.
Zakończono zakres rzeczowy.

6 Razem 10,28 mln zł
(14,81 mln zł)

-

Po analizie powyższych danych a także mając na uwadze przyszłe planowane zamierzenia inwestycyjne oraz
wieloletnie pozytywne doświadczenia związane z owocną współpracą na rzecz mieszkańców Gminy Lewin
Brzeski w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim wyraża chęć
kontynuacji współpracy w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz opiniuje negatywnie
przystąpienie do Subregionu Brzeskiego.
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