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 P R O T O K Ó Ł     Nr 5/2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  21 maja 2019r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   
i trwało od godz. 1400  do godz.   14:40. 
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 21 
maja  2019r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
dodatkowego projektu  uchwały :  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
3) w sprawie zaciągnięcia  pożyczki. 

 
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod gło-
sowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia projektów uchwał. 
 
Komisja w składzie   6   osobowym – jednogłośnie   6   głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia pro-
jekty uchwał. 
 
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następu-
jąco: 
 
1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 4/2019 z posiedzenia z dnia 23 kwietnia 2019r.  
2. Sposoby i efekty ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Lewin Brzeski. 
3. Zaopiniowanie  sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 15 kwietnia 

2019r. do dnia 10 maja 2019r. 
4. Zapoznanie się z informacją nt: 

1) stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Lewin   Brzeski za 2018r.; 

2) analizy  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018  z uwzględnieniem kalku-
lacji kosztów, efekty i problemy. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał : 
1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla 

terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej; 
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont  

i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”; 
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski 

             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
4)     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
5)  w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
6)  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki. 

6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt  1 

Zatwierdzenie protokołu   Nr 4/2019  z dnia 23   kwietnia  2019r. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 



 2 

 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   

 Nr  4/2019  z dnia  23   kwietnia  2019r. 

 
Komisja w składzie    6    osobowym  -  jednogłośnie    6     głs. „za” zatwierdziła protokół. 
 
Do pkt  2 
Sposoby i efekty ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Lewin Brzeski; 
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono.  
 
Do pkt  3 
Zaopiniowanie  sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 15 kwietnia 2019r. 
do dnia 10 maja 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem o sprzedaż działek rekreacyjnych w miejscowości Nowa 
Wieś Mała.  
 
Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Struski poinformował, że działki rekreacyjne są systematycznie sprzeda-
wane i jest zainteresowanie ich kupnem. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 6 pkt 5, a mianowicie  jaki będzie koszt opracowania 
koreferatu w zakresie oddziaływania na środowisko (inwestycja w Mikolinie). 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 
Pani Joanna Mokrzan informując, że jest to kwota 7.400 zł. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 6 dotyczącym  wyrażenia zgody na umorzenie zale-
głości czynszowej w kwocie  1.347,93 zł za najem lokalu mieszkaniowego położonego w Lewinie Brzeskim. 
 
Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że umorzenie było spowodowane sytuacją zdrowotną najemców mieszka-
nia. 
 
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  4 
 
Zapoznanie się z informacją nt: 
 
ppkt 1 

stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Lewin   Brzeski za 2018r.; 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że na str. 7 są sprzeczne  informacje dotyczące interwencji policji i 
poprosiła o zwrócenie uwagi, aby nie przegłosować informacji z tym błędem. 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że jest to informacja która nie podlega głosowaniu, ale błąd zostanie 
zweryfikowany bo być może, że jest to tylko błąd pisarski. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kontroli spalania w piecach grzewczych, jak 
wygląda taka kontrola w praktyce. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała na czym polega kontrola niewłaściwego spalania odpadów w piecach 
grzewczych ze strony urzędu oraz poinformowała, że  działania są podjęte bardziej  prewencyjnie i eduka-
cyjnie. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozbudowy monitoringu w Lewinie Brzeskim. 
oraz czy w związku z tym będzie konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi .  
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że temat rozbudowy monitoringu jest cały czas otwarty, ponieważ są 
systematycznie składane wnioski o przyznanie dofinansowania na ten cel, lecz na dzień dzisiejszy nie przy-
noszą żadnego rezultatu a rozbudowa monitoringu w znacznym stopniu przyczyniła by się do poprawy 
bezpieczeństwa w Gminie Lewin Brzeski. 
 
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. 
 
ppkt 2 

analizy  stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018  z uwzględnieniem kalku-
lacji kosztów, efekty i problemy. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że na str. 22 jest błąd pisarski w tabeli dotyczącej poziomów recy-
klingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wg roz-
porządzenia w roku 2018 powinno być 30% a nie 20%. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na błąd pisarski w pkt 8 na str. 23 w pierwszym zdaniu powinien być 
rok 2018 a nie 2019r. 
 
Pani Joanna Mokrzan przyjęła do wiadomości. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym dzikich wysypisk, czy są to te same miejsca 
składowania nielegalnie odpadów. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że nie zawsze są to te same  miejsca, ale zazwyczaj są to tereny wiej-
skie i tereny rekreacyjne. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska poinformowała, jakie najczęściej odpady są składowane na dzikich wysypiskach. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, że w ramach pracy Strażnika Miejskiego  dobrze by było sprawdzać 
takie miejsca. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że odpady są zazwyczaj wyrzucane w momentach kiedy nikt nie widzi, 
ale Strażnik Miejski jest zazwyczaj oddelegowywany w takie miejsca, by zweryfikować czy nikt nie zostawił 
na miejscu jakiś dokumentów np. faktury mogących pomóc w namierzeniu  takiej osoby. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że w ubiegłym roku udało się namierzyć dwa razy takie osoby. 
 
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją nie wnosząc uwag. 
 
Do pkt  5 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 
 
ppkt 1 
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w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla terenu 
zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przestawia się następująco: 
Projekt zmiany mpzp został sporządzony na podstawie delegacji zawartej w uchwale Nr XLVIII/421/2018 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim. 
Przy opracowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono 
zapisy art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Obszar objęty projektem zmiany mpzp zlokalizowany jest w granicach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 z dnia 
14 lipca 2008r. i przeznaczony jest pod funkcję 1 UK - teren usług komercyjnych. Obecnie teren jest 
zabudowany. 
W wyniku realizacji projektowanego planu nastąpią zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym polegają-
ce między innymi na: 
·możliwość zabudowy dwukondygnacyjnej z dachami dwuspadowymi o kątach nachylenia połaci 
dachowych do 45o lub stropodachy o kącie nachylenia do 20º, z dopuszczeniem miejsc postojowych, 
budynków garażowych i gospodarczych. 
Zatem celem opracowania planu jest stworzenie regulacji prawnych dla zmiany w zakresie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu, natomiast przeznaczenie podstawowe terenu pozostaje takie samo jak 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXIII/173/2008. 
Plan obejmuje nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej o powierzchni 0,2725 ha. 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin 
Brzeski obszar ten przewidziany jest pod obszary zabudowy ekstensywnej (ME). 
Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w planie uwzględniają wymagania ładu przestrzennego poprzez 
m.in. ustalenie takich zasad zabudowy, które umożliwią kontynuację prowadzonej działalności gospodar-
czej przez Inwestora, a wymagającej ze względu na niedostateczny stan techniczny obecnie istniejącego 
budynku usługowego, budowę nowego budynku usługowego. 
Obszar planu usytuowany jest przy ulicy Wiśniowej na terenie zurbanizowanym, nie będzie konieczna za-
tem rozbudowa sieci infrastruktury technicznej. Istniejący system dostawy wody i odbioru ścieków jest 
wystarczający i uwzględnia potrzebę odpowiedniej ilości i jakości wody do celów budowy budynku 
usługowego. 
Na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań nie stwierdzono występowania form ochrony przyrody. 
Ze względu na niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu, która polega na utrzymaniu obowiązującej 
funkcji, tj. terenu usług komercyjnych oraz wprowadzeniu do projektu dokumentu zapisów szczegółowych 
dot. m.in. wysokości zabudowy, kąta nachylenia połaci dachowych oraz możliwości lokalizacji stałych 
miejsc 
postojowych, wskazano, iż plan nie wpłynie w istotny sposób negatywnie na cele ochrony środowiska 
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, gdyż obszar miasta Lewin Brzeski 
w granicach planu położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodo-
we i krajowe w ochronie środowiska. W planie przyjęto ustalenia korzystnie wpływające na stan środowi-
ska przyrodniczego związane z organizacją infrastruktury technicznej. 
Grunty objęte planem stanowią grunty zurbanizowane Bi, a zatem nie wymagające zgody na zmianę ich 
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. 
Ustalenia planu nie są sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz z wymaganiami 
ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględ-
nione poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w 
kartę parkingową. 
W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie planu wprowadzono rozwiązania 
uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym ładu przestrzennego, ochrony 
zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury, a także 
aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
W pracach na projektem planu został również zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność 
i przejrzystość procedury planistycznej na każdym etapie planu, także przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej: w szczególności umieszczenie w prasie lokalnej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na 
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tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu a także o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz zapewnienie możliwości dostę-
pu do Id: 39B32A93-ED15-475B-9B87-E4AB0ADFC6FB. Projekt Strona 1 informacji publicznej o planie miej-
scowym od etapu przystąpienia do planu do jego uchwalenia, także w formie elektronicznej. 
Szacuje się, że realizacja ustaleń planu może generować wpływ z podatków od nieruchomości, a które to 
uzależnione będą od faktycznego zabudowania terenu objętego planem. Niniejszy plan nie będzie genero-
wać wydatków gminy związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej należące do jej zadań własnych. 
Ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została przyjęta 
przez Radę Miejska w Lewinie Brzeskim dnia 29 listopada 2016r. uchwałą Nr XXV/252/2016. Z oceny tej 
wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski uchwalony uchwałą Nr 
XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 jest częściowo niezgodny 
z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem, plan z 2008r. nie 
określa wymaganych wskaźników zagospodarowania terenu i wskaźników dla pojazdów zaopatrzonych w 
kartę parkingową. 
W związku z powyższym w niniejszym planie ustalono obowiązujące w tym zakresie wskaźniki oraz 
wymagania stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
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 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont  
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego 
odnośnie współfinansowania budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się na terenie mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski. 
Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Powiat Brzeski na podstawie stosownej pisemnej umowy. 
Szacunkowa wartość dofinansowania z budżetu Gminy wyniesie nie więcej niż 100.000,00zł. Kwota udziału 
Gminy Lewin Brzeski, tj. 100.000,00zł została zabezpieczona w planie finansowym Uchwałą Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim Nr VIII/60/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. 
Zakres zadania dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy jest szansa na współfinansowanie tego zadania ze 
strony Powiatu. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że na tą chwilę jest nadzieja że tak. 
 
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 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i 
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o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert 
oraz w trybie art. 19a uopp. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami 
działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą. 
Przyjmując w listopadzie 2018 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego 
na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, 
w tym utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł. 
W ocenie burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85 000 zł nie była 
wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku 2019, stąd też Burmistrz przedkłada niniejszy projekt 
uchwały aby ogłosić konkurs w II półroczu 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest znany termin oddania do użytku szatni dla sportow-
ców w Skorogoszczy. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że w sierpniu. 
 
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 
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 188.603 15zł następuje w związku z: 
- wpływem środków z tyt. zwrotu za media wraz z odsetkami (34.400 zł), 
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na Dożynki Wojewódzkie- 5.000 zł oraz z przeznaczeniem na 
zakup nagród przez Sołectwo Sarny Małe (500 zł), 
- podpisaniem w dniu 07.05.2019r. umowy z Marszałkiem na zadanie pn. ,,Spotkanie podnoszące wiedzę 
na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka 
w wybranym gospodarstwie rolnym” (3.993,15 zł), 
- wpływami z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych (70.710 zł), 
- dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (34.000 zł), 
- dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (40.000 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 188.603,15 zł planuje się przeznaczyć na: 
- nagrody w konkursie pn.,, Korony Dożynkowe’’ (16.000 zł), 
- Dożynki Wojewódzkie (5.000 zł) oraz zakup nagród przez sołectwo Sarny Małe (500 zł), 
- wydatki związane z realizacją projektu pn.,, Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych 
technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie 
rolnym” (3.993,15 zł), 
Id: 6EA98ED2-3C43-41CA-8527-A46A7C88B4B7. Projekt Strona 3 
- pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi postepowaniami egzekucyjnymi przez komorników 
i Urzędy Skarbowe (7.310 zł), 
- wydatki związane z promocją (15.000 zł), 
- wydatki z tyt. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 
(34.000 zł), 
- wydatki związane z utrzymaniem miejsca wyznaczonego do kąpieli (40.000 zł), 
- wymianę zniszczonych płyt na kąpielisku, naprawę zniszczonego urządzenia na siłowni zewnętrznej, 
wymianę zniszczonej kamery na kąpielisku, uzupełnienie piasku oraz konserwację pomostu (30.000 zł), 
- zajęcia ogólnorozwojowe dla emerytów (1.800 zł), 
- wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 16/1 (35.000 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 8.636,60 zł dotyczy: 
- wydatków sołectwa Błażejowice (136,60 zł), 
- wydatków sołectwa Sarny Małe (6.000 zł), 
- wydatków sołectwa Nowa Wieś Mała (2.500 zł). 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, jaki jest cel przeznaczenia 15.000 zł związanych z promocją. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
poprosił o wsparcie  finansowe na pokrycie kosztów związanych z częścią artystyczną na Święcie Kwiatów, 
na to wsparcie wydano ok. 7.500 tys. zł. Zastępca Burmistrza poinformował, że koszty związane z promocją 
są niedoszacowane i cały czas staramy się uzupełnić brakujące środki związane z promocją. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, gdzie będą się odbywały zajęcia ogólnorozwojowe dla  
emerytów. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zajęcia będą odbywały się w Łosiowie. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jaki będzie cel przeznaczenia wykupu mieszkania przy ul. 
Piasta Kołodzieja 16/1. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta Kruk- Jaromin. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym postępowań egzekucyjnych przez komorni-
ków i Urzędy Skarbowe. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Finansów pani Marzena Demska informując,  że są to egzekucje 
prowadzone przez Wydział Podatkowy. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy będą jakieś środki na remonty dróg. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że do sesji niestety żadnych środków na remonty dróg nie będzie. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6     osobowym –  6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

 

 W załączniku nr 1 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi w projekcie uchwały budże-
towej. 

 
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 

w sprawie zaciągnięcia  pożyczki; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zaciągniecie pożyczki następuje w związku wyprzedzającym finansowaniem w/w zadania. 
 
Zapytania i uwagi: 
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem ile będą wynosiły odsetki. 
 
Pani Marzena Demska poinformowała, że wysokość odsetek zależy od oferty banku. 
 
 
 
 
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  6 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o: 
-naprawę  uszkodzonej drogi przy pracach budowy kanalizacji przed blokami 32B; C; D; E w Przeczy, 
- naprawę  obluzowanych barierek wzdłuż chodnika w kierunku PKP w Przeczy, 
 
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o: 
-  postawienie znaku ograniczającego prędkość na ul. Cmentarnej w Łosiowie. 
- usunięcie  słupka przy ul. Nowowiejskiej 1 w Łosiowie postawionego przez mieszkańca przy drodze gmin-
nej. 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi o  interwencję  u wykonawcy gazociągu. Przy drodze gminnej do Błażejowic 
jest niezabezpieczona studzienka, zagrażająca pieszym. 
 
Sołtys miejscowości Borkowice Pani Danuta Stanisławska podziękowała za szybką interwencję w sprawie 
wcześniej zgłaszanych wniosków. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

Przewodniczący Komisji 
            
 

     Przemysław Ślęzak 
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Zatwierdzony dnia 11 czerwca 2019r. 


