
P r o t o k ó ł   NR 7/2019 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 11 czerwca 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 protokołu. Nieobecny radny Dariusz Zięba. 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 06 czerwca 2019r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na 
dzień 12 czerwca 2019r. dodatkowych projektów uchwał: 
-  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 6 ppkt 3 i 4 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 6/2019  z dnia 21  maja 2019r.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw.  

3. Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja 2019r. 
    do dnia  31 maja 2019. 
4.  Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2018r.  
     1) Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim; 
     2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim. 
5. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz sprawozdań  
    finansowych  i  informację o stanie mienia komunalnego.  
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

1) określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;  
2) zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski;  
3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

7. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.  
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.  
 

Do pkt 1 

 

 Zatwierdzenie protokołu NR  6/2019 z posiedzenia w dniu 21 maja 2019r. 
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 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu. 
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 6/2019 – jednogłośnie – 6 głs.  „za”. 

 
Do pkt 2 

 
  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  
 
Omówienia powyższego projektu uchwały  dokonał Burmistrz Artur Kotara, informując, że w związku ze 
strajkiem nauczycieli, w którym brało udział 67 % nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego  
(w różnym stopniu – od 1 do 12 dni), w planach finansowych szkół i przedszkoli powstały oszczędności  
w kwocie ogółem 190 000 zł. Przedłożony projekt uchwały zakłada okresowy wzrost minimalnych 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, co poza wzrostem wynagrodzeń zasadniczych przekłada się na wzrost 
dodatku za wysługę lat, wzrost stawek za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw – 
łącznie na poziomie szacowanych oszczędności, tj. w kwocie 190 000 zł. Zaznaczyć należy, że ta regulacja 
skierowana jest do wszystkich nauczycieli i nie ma charakteru rekompensaty za utracone wynagrodzenia  
w czasie strajku. Ponadto w związku z utraconym wynagrodzeniem nauczycieli jest prawdopodobne, że po 
analizie wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok, konieczna będzie wypłata jednorazowego dodatku 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta nauczyciela. Aby uniknąć wypłaty jednorazowych 
dodatków uzupełniających, w ramach środków zaoszczędzonych w związku ze strajkiem, zasadne jest 
zwiększenie ich minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych. Ponieważ podwyższone minimalne 
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli przekładają się na wyższe stawki wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, proponuje się aby podwyższone stawki zasadnicze 
obowiązywały w okresie wakacyjnym, za który godziny ponadwymiarowe płatne są na podstawie tzw. 
średnich urlopowych, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o zaoszczędzone środki w związku z niewypłaceniem wynagrodzeń  dla 
nauczycieli w związku z ich strajkiem , czy są to środki pochodzące z subwencji oświatowej. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że gmina otrzymuje subwencję oświatową ale również są w tym środki   
z budżetu gminy. Państwo nie zapewnia w 100% kosztów utrzymania szkół, gmina w tym roku dopłaciła już 
ok. 2.500.000 zł. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny i Przewodniczący Komisji zwrócili uwagę, że gmina 
wypłaci wynagrodzenie dla nauczycieli za okres strajku, czy w związku ze strajkiem państwo nie wystąpi  
o zwrot środków za ten okres. Ponieważ była już taka sytuacja, że gmina musiała zwracać  nienależnie 
wypłacone środki. 
 
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Burmistrz, Przewodniczący Komisji Przewodniczący Rady Samorządu 
Miasta, Z-ca Burmistrza, radna Paulina Kamińska. 
 
Radny Roman Pudło zapytał, czy w przypadku kontynuacji strajku przez nauczycieli w m-cu wrześniu br. to 
znowu gmina wypłaci wynagrodzenie za okres strajku. 
 
Burmistrz i Z-ca Burmistrza udzielili odpowiedzi. 
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że od 1 września br. nauczyciele mają otrzymać 
podwyżki wynagrodzeń, dlatego też należy zwrócić uwagę na wynagrodzenia pracowników obsługi  
w oświacie. Mają  pensję na poziomie poniżej  płacy minimalnej. To jak będzie z podwyższeniem dla nich 
wynagrodzenia? 
 
Burmistrz odnosząc się do uwagi poinformował, że pracownicy obsługi z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Lewinie Brzeskim złożyli pismo  o podwyższenie Im wynagrodzenia – jest w trakcie rozpatrywania. Ale 
należy mieć na uwadze, że na ten rok nie zostały zabezpieczone środki w budżecie, pod koniec roku 
budżetowego  przeanalizuje się możliwość wygospodarowania środków na podwyższenie wynagrodzenia dla 
obsługi. Ma na uwadze, że niektórzy pracownicy osiągają minimalną płacę wraz z wysługą lat. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że jest to niesprawiedliwe, 
nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za okres strajku czyli za niepełnienie swoich obowiązków a pracownicy  
obsługi cały czas wykonywali swoje obowiązki i do tego mają niskie wynagrodzenie. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że popierał strajk nauczycieli, bo nie mają wysokiego wynagrodzenia 
tylko ma wątpliwość co do wypłacenia im rekompensaty za okres strajku.  Przystępując do strajku nauczyciele 
musieli mieć świadomość, że mogą nie otrzymać wynagrodzenia za okres strajku. Powinni liczyć się z tym, że 
jak przystąpią do strajku, to zyskają na tym albo stracą.  
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował, że Miasto Brzeg od m-ca czerwca br. planuje podnieść 
wynagrodzenie dla obsługi pracowników oświaty. W czasie strajku to pracownicy obsługi byli bardzo 
potrzebni a teraz to się już o nich nie pamięta. Należy się zastanowić nad ich wynagrodzeniem czy nawet 
wypłacić Im 80,00 zł jednorazowo.  
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że gmina Brzeg jest bogatsza to ją bardziej stać. Tu trzeba mieć na 
uwadze, że nauczycielom zapłacimy za okres nieobecności w pracy bo strajkowali  a pracownicy otrzymują 
bardzo niskie wynagrodzenie. 
 
Wywiązała się dyskusja nt. wynagrodzenia dla nauczycieli obsługi , udział wzięli: radny Zbigniew Gąsiorowski, 
Burmistrz Artur Kotara, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny. 
 
Radny Roman Pudło zapytał czy nauczyciele przed przystąpieniem do strajku rozmawiali z Burmistrzem, czy 
otrzymają wynagrodzenie za okres strajku. Uważa, iż decyzje o wypłaceniu wynagrodzenia należy podjąć 
dopiero w m-cu wrześniu kiedy będzie wiadomo czy ponownie przystąpią do strajku czy nie.  
 
Burmistrz poinformował, że były prowadzone rozmowy z Przewodniczącym Związków Zawodowych 
Nauczycielstwa Polskiego ale w szczególności dotyczyły obecności nauczycieli w trakcie przeprowadzania 
egzaminów, była z ich strony deklaracja, że nauczyciele będą w trakcie egzaminów, ale jak się później okazało 
wystąpił problem w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 1 głs. „za” przy 2 głs. „przeciw” i 3 głs. 

„wstrzymujących się” zaopiniowali negatywnie powyższy projekt uchwały. 

 
Do pkt 3 

 

  Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja 
2019r.  do dnia  31 maja 2019. 
   
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania: 
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 zapytał o zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Buszycach stanowiących własność gminy  
i osoby fizycznej; 

 
Burmistrz udzielił odpowiedzi wyjaśniając powód zamiany działek. 
 
- Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o realizację zadań określonych w Planie 
Zarządzania Kryzysowego Gminy Lewin Brzeski. 
 
Burmistrz i Sekretarz Gminy Barbara Chyża udzielili odpowiedzi. 
 
- Radny Roman Pudło zapytał Burmistrza o spotkanie z Prezesem Polskiego Działkowców w Lewinie Brzeskim 
i z przedstawicielem TAURON. 
 
Burmistrz poinformował, że spotkanie zostało zorganizowane na prośbę działkowiczów a dotyczyło 
podłączenia prądu  na działkach i Tauron przedstawił warunki podłączenia. Będzie to wszystko zależało od 
zainteresowania działkowiczów.  
 
- Przewodniczący Komisji zapytał o ogłoszony przetarg na udzielenie  i obsługę długoterminowego kredytu 
bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz czy zostanie dotrzymany termin zakończenia zadania 
inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie” oraz o udział Burmistrza w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów w  podsumowaniu projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”. 
 
Burmistrz na powyższe zapytania udzielił odpowiedzi. 
 
- Radny Roma Pudło zapytał o udział Z-cy Burmistrza w konferencji „Senior w Europie, Polsce i Regionie 
Opolskim”. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że obecnie seniorzy są bardzo aktywną grupą, w związku z tym 
powołano Radę Seniora przy Urzędzie Marszałkowskim. Konferencja dotyczyła m.in. służby zdrowia dla 
seniorów, uczestnictwo seniorów w różnych organizowanych imprezach kulturalno – sportowych.   
 
- Przewodniczący Komisji zapytał Z-cę Burmistrza o spotkanie z Opolskim Kuratorem Oświaty i Kuratorem 
Oświaty z Niemiec. 
 
Z-ca Burmistrza poinformował, że uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim realizowali  
przez pięć dni program o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauki ścisłe: 
technologia, inżynieria, matematyka). POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY z siedzibą  
w Warszawie. Uczestnicy projektu „STEM-Spaß in Lewin Brzeski“ wzięli udział w innowacyjnych warsztatach 
dot. elektrolizy - procesu elektrochemicznego, dzięki któremu można wywołać przemiany chemiczne przy 
użyciu energii elektrycznej. W spotkaniach i zajęciach brali również obecni Kuratorzy.   
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności Burmistrza 
Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
 

Do pkt 4 

 
   Zaopiniowanie  sprawozdania  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2018r.  
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby członkowie komisji zgłaszali zapytania i uwagi do przedłożonych 
sprawozdań. W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do omówienia sprawozdania z działalności Miejsko 
– Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. 
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ppkt 1  

 
     Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim; 
 

Radna Paulina Kamińska poinformowała o otrzymanej odp. na zgłoszoną interpelację w sprawie prowadzenia 

dodatkowych zajęć w Domu Kultury w Łosiowie.  Jest 20 osób chętnych w podobnej grupie wiekowej do nauki 

tańca – zapytała Dyrektora M-GDK czy w takiej sytuacji będzie możliwość aby instruktor przyjeżdżał do 

Łosiowa i prowadził zajęcia.   

 
Dyrektor Tadeusz Tadla udzielił odpowiedzi, wyjaśniając  jeżeli będą chętni i będą cały czas uczęszczać to 
pomyśli o zorganizowaniu zajęć w Domu Kultury w Łosiowie, jednocześnie zaznaczając, że już były raz 
prowadzone zajęcia na które po pewnym czasie chodziły tylko 2-3 osoby.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał czy w związku ze zmniejszeniem zatrudnia pracowników, nie będzie 
problemu w organizowaniu zaplanowanych imprez, czy również może  być zagrożeniem wypracowania 
dochodów. 
 
Dyrektor Tadeusz Tadla wyjaśnił, że będą zatrudniać osoby na czas organizowania masowych  imprez, 
najgorzej bo brakuje kierowcy z uprawnieniami.  
  
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Miejsko- Gminnego 
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim  za wymieniony wyżej okres. 
 
ppkt 2  

 
    Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania.  
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Miejskiej i  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim  za wymieniony wyżej okres. 
 
Do pkt 5 

 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania: 

 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,  

 sprawozdań finansowych, 

 informacji o stanie mienia komunalnego. 

 
Komisja przystąpiła do analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

 
Skarbnik Gminy odczytała opinię zawartą w Uchwale Nr 126/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię  

pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak poinformował, że Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię 

i wnosi do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego  

z wykonania budżetu za 2018 rok. 

 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na powstałe zaległości w dochodach gminy, które stanowią ogółem 

kwotę 5.983.616 zł, tj. 10,3% planowanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2018r. 

Największe zaległości dotyczą: 

 gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami) 
-   863.158 zł; 

 gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze 
dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media )   - 
342.641 zł; 

 podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie 
karty podatkowej   - 859.221.302 zł. 

Następnie zapytał o wysokość zaległości z tytułu opłat czynszu za lokale użytkowe, wg informacji o stanie 

mienia komunalnego, jest ich 39.  

 

Skarbnik Gminy i Burmistrz poinformowali, że w przypadku nie zapłacenia czynszu w okresie 3-ch m-cy 

następuje wypowiedzenie umowy najmu. . 

 
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczyła zaległości w : 
- administracji publicznej ( grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wraz z odsetkami)   - 81.306 zł;  
- mandatów – 14.167 zł.  
W tych dwóch pozycjach jest mowa o mandatach, dlaczego tak zostało zrobione. 
 
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokie zaległości w opłatach dotyczące 
zagospodarowania odpadami wynoszące  - 254.442 zł, za jaki jest to okres?.  
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zaległości dotyczące opłat za odpady dotyczą kilku lat. 
 
Przewodniczący Komisji odniósł się do obniżonych górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy , 
które wynoszą ogółem 653.518 zł, w tym:  

 w podatku od nieruchomości   544.046 zł; 

 od środków transportowych    109.472 zł. 
Następnie odniósł się do: 
1) obniżonych górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, które wynoszą ogółem 653.518 zł,  
    w tym:  

 w podatku od nieruchomości   544.046 zł; 

 od środków transportowych    109.472 zł. 
 
2) udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy, które  wynoszą ogółem 505.080 zł  -    w podatku od 
nieruchomości. 
 
3) decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowiących kwotę 8.685 zł, w tym: 

a) umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 7.875 zł, z tego: 

 w podatku od nieruchomości 7.662 zł; 

 w podatku rolnym  19 zł; 

 w odsetkach 194 zł. 
 b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 810 zł -  w zagospodarowaniu odpadami. 
 
Na powyższe spostrzeżenia odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka.  
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Radny Roman Pudło zapytał o wysokie wykonanie bo aż 105,2%   w dziale 756 – dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem. Skąd tak wysokie wykonanie oraz o niskie wykonanie w dziale 600 – transport i łączność tylko 
46,0%.  
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  dochody w podatku dochodowym od  osób prawnych, są to środki które 
pobierają Urzędy Skarbowe a następnie przekazują jst. Przy projektowaniu projektu budżetu gminy 
zaplanowano ostrożnościowo  kwoty dochodu w tym podatku. Natomiast niskie wykonanie w dziale 
transport i łączność jest spowodowane tym ,że nie został rozpoczęta zaplanowana inwestycja  - „Centrum 
przesiadkowe ….” 
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag. 

 

Następnie Komisja przystąpiła do analizy : 

 sprawozdań finansowych, 

 informacji o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.  
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że zgodnie z art. 28aa ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) Burmistrz teraz co roku do dnia 31 maja będzie 
przedstawiał radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza  
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Burmistrz przedłożył Radzie raport o stanie gminy za 2018 rok. Debata winna być 
przeprowadzona przed  udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę na brak informacji  
w przedłożonym  raporcie o stanie gminy i tak: 
-  wykazu jednostek pomocniczych gminy; 

- w tabeli pn. „Wartość majątku gminy (środki trwałe bez gruntów” nie zostały ujęte budynki OSP, obiekty  

  sportowe LZS-ów, jest tylko zapis Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim i podana jedna ogólna kwota; 

- jakie środki Rada Samorządu Miasta otrzymała i na co przeznaczyła. 

 

Również uwagę wniósł Przewodniczący Komisji dot. gospodarki odpadami –w tabeli 2 „poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wg 

rozporządzenia” – w  kolumnie siódmej wierszu trzecim obejmujący rok 2018  jest wpisana cyfra 20 a winna 

być 30.  

 

Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do sprawozdań finansowych i informacji o stanie mienia 
komunalnego. 
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie 

przedłożonych sprawozdań i informacji.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie w/w 

sprawozdania i informacje. 

 

Do pkt 6 

 
   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  
ppkt 1 

 
  określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;  
 



8 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - w związku z wprowadzeniem zmiany w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, zm. poz. 730) dot. że  Rada gminy określa, 
w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego został opracowany  
i przedłożony projekt uchwały. 
 
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 2 

 
  zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski; 
 

Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że ustawa z dnia 11 styczna 2018r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję 
dla rady gminy i burmistrza, dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich do 
5 lat. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom  
z mieszkańcami sołectwa i w związku z tym takie same zasady stosuje się do zmiany statutu. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że również należy wprowadzić 
zmiany do Statutu Rady Samorządu Miasta, jeśli chodzi o kadencję Rady oraz uporządkowanie innych spraw.  
 
Burmistrz oraz Sekretarz Gminy poinformowali, że w najbliższym czasie zostanie przedłożona propozycja 
zmian do statutu Rady Samorządu Mieszkańców. 
 
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 3 

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Burmistrz informując, że przedłożony projekt uchwały jest 
wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego odnośnie współfinansowania 
budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. 
Powyższa inwestycja  pn. „Budowa/przebudowa/remont chodnika w Przeczy – droga powiatowa nr 1185 0” 
będzie realizowana przez Gminę Lewin Brzeski na podstawie stosownej pisemnej umowy.  
 
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 4 

 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 
 



9 

 

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 66.378 zł następuje w związku z : 

      - wpływem odsetek od należności od gospodarki mieszkaniowej (1.692 zł), 
    - wykonaniem planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (2.025 zł), 

      - wykonaniem planu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (21.257 zł), 
      - wpływem środków z tyt. zwrotów z lat ubiegłych (14.489 zł), 
      - zwrotu środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej  

      budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski” (26.915 zł). 
II.  Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 66.378 zł planuje się przeznaczyć na: 
    - remonty dróg gminnych (50.000 zł), 
    - wykonaniem zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu (dot. Publicznej 
      Szkoły Podstawowej  w Lewinie Brzeskim – 15.000 zł), 
    - wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami (1.378 zł). 
III.  Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 100.000 zł dotyczy przeniesienia środków  
      zabezpieczonych w formie dotacji dla Powiatu Brzeskiego z  zadania pn. ,,Remont i przebudowa 
     chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski” na zadanie inwestycyjne pn.  
    ,,Przebudowa i remont chodnika w drodze powiatowej w m. Przecza’’.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o przeznaczone środki dla Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Lewinie, na jaki cel zostały przeznaczone środki. 
 
Z-ca Burmistrza Dariuszu Struski poinformował, że muszą być przeprowadzone prace remontowe m.in. 
wymiana drzwi, uzupełnienie kafli, pomalowanie ścian. 
 
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. 

 
Do pkt 7 
 
Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.  
 
Radny Roman Pudło zapytał Burmistrza o spotkanie z Dyrektorem PGNiG z Opola. 
 
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że nie ma już takiej nazwy PGNiG tylko PSG. 
 
Burmistrz poinformował, iż spotkanie dotyczyło z gazyfikowania pozostałych miejscowości, obecnie posiada 
tylko m. Łosiów. W pierwszej kolejności byłaby wieś Strzelniki, następnie Kantorowice, Nowa Wieś Mała. 
Kolejny etap to Skorogoszcz i Chróścina. Ale jak faktycznie będzie to zależy od zainteresowania mieszkańców.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny przypomniał o złożonym wniosku w sprawie 
remontu drogi na cmentarz, otrzymał odpowiedź, że przeprowadzi się remont dopiero jak będą środki  
w budżecie gminy.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy działa w Rynku i na starorzeczu monitoring. 
 
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Burmistrz Artur Kotara. Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, 
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.  
 
Radny Antoni Rak zapytał czy odbędzie się w gminie odkomarzanie. 
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Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.37 zamknął 
posiedzenie. 
 

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

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk  

 
 
 
Protokół zatwierdzono  
w dniu 18 września 2019r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


