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P R O T O K Ó Ł  NR   6 /2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim odbytym  
w dniu 14 czerwca 2018r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   i 

trwało od godz. 1200  do godz. 1235 

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.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego po-
rządku posiedzenia. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków w związku z tym przedstawia się on 
następująco: 
 
1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 5/2019  z dnia 21  maja 2019r. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określają-

cego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

3. Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w województwie opolskim. 
4. Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja do 

dnia  31 maja 2018r. 
5. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2018r. 
6. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz sprawozdań  finan-

sowych  i  informację o stanie mienia komunalnego. 
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) w sprawie określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
2) w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski. 

8. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 
Komisja w składzie  6  osobowym  -  6  głs. „za” jednogłośnie przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 
Zatwierdzenie protokołu  Nr 31/2018  z dnia 22 maja 2018r. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokółu. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   

 Nr  31/2018  z dnia  22 maja 2018r.. 

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

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz  informując, że : 
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W związku ze strajkiem nauczycieli, w którym brało udział 67 % nauczycieli wszystkich stopni awansu za-
wodowego (w różnym stopniu – od 1 do 12 dni), w planach finansowych szkół i przedszkoli powstały osz-
czędności w kwocie ogółem 190 000 zł. Przedłożony projekt uchwały zakłada okresowy wzrost minimal-
nych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, co poza wzrostem wynagrodzeń zasadniczych przekłada się na 
wzrost dodatku za wysługę lat, wzrost stawek za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych za-
stępstw – 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 wyna-
grodzenia w czasie strajku. Ponadto w związku z utraconym wynagrodzeniem nauczycieli jest prawdopo-
dobne, że po analizie wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok, konieczna będzie wypłata jednorazowego do-
datku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta nauczyciela. Aby uniknąć wypłaty jednora-
zowych 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 ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, proponuje się aby podwyższone stawki zasadnicze obowiązy-
wały w okresie wakacyjnym, za który godziny ponadwymiarowe płatne są na podstawie tzw. średnich urlo-
powych, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz  poparła inicjatywę zawartą w projekcie uchwały informując, że wg jej opinii nau-
czyciele pracują bardzo ciężko i wypłata wspomnianego wynagrodzenia im się należy. 
 
Radna Ilona Gwizdak poparła wypowiedz Radnej Anny Zacharewicz dodając, że nauczyciele pełnili dyżury w 
czasie strajku i byli do dyspozycji dla dzieci jak i rodziców. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem czy z  funduszu ZNP będzie również wypłacane wynagro-
dzenie dla nauczycieli. 
 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski, informując ile środków znajduje się w funduszu 
ZNP oraz poinformował że kwota zgromadzona na tym funduszu w żaden sposób nie będzie mogła zre-
kompensować nauczycielom z całej Polski  wynagrodzenia za okres strajku. Zastępca Burmistrza poinfor-
mował również, że ze środków zgromadzonych z  funduszu w pierwszej kolejności będą mogli skorzystać 
nauczyciele którzy mają najtrudniejszą sytuację finansową ale nie jest powiedziane że wszyscy nauczyciele 
tą rekompensatę dostaną. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, iż nie wszystkie gminy będą wypłacały nauczycielom wynagrodzenia 
za okres strajku. 
 
Burmistrz poinformował, że jesteśmy jedną z pierwszych gmin, które podjęły się wypłacenia nauczycielom 
rekompensaty za okres strajku. Poinformował również, że niektóre gminy stoją na stanowisku, iż nie wy-
płacą  nauczycielom wynagrodzenia za nieprzepracowany okres w pracy. 
 
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, iż w latach 80-tych, gdy były okresy strajków nikt za okres strajku 
nie dostał wynagrodzenia. Wg opinii radnego za nieprzepracowany okres pracy nauczycielom nie należy się 
wynagrodzenie. 
 
Radna Anna Zacharewicz poinformowała, że czasy się zmieniły. 
 
Radny Łukasz Bacajewski poinformował, że w okresie strajku rodzice byli zobowiązani do wzięcia urlopu w 
pracy, aby zaopiekować się dziećmi. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że nie były to dodatkowe pieniądze, których należało szukać tylko 
były to środki zgromadzone na koncie oświaty. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy są to środki z subwencji. 
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Burmistrz poinformował, że skarb państwa oczywiście odpowiada za szkolnictwo podstawowe oraz średnie 
i skarb państwa zgodnie z konstytucją powinien zapewnić 100% finansowania, ale tak nie jest. Gmina do-
płaca do szkół na ten moment ok 2,5 mln zł. 
 
Radny Łukasz Bacajewski  wyraził opinię, iż zawód nauczyciela jest pewnego rodzaju misją. 
 
Radna Anna Zacharewicz poinformowała, że z misji nie da się przeżyć. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały.  
 
Komisja w składzie 6 osobowym – 4 głs. „za” oraz 2 głs. „przeciw” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwa-
ły. 
 
Do pkt  3 
Działalność związków i organizacji rolniczych w gminie oraz w Województwie Opolskim. 

W związku z brakiem przedstawiciela Izby Rolniczej, tematu nie przedstawiono. 
 
Do pkt  4 

Zaopiniowanie  sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 ma-
ja do dnia  31 maja 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym terminu ogłoszenia przetargu na „Rozbudowę i 
modernizacje punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” oraz czy będzie za-
ciągany kredyt na ta inwestycję. 
 
Burmistrz poinformował, że w budżecie jest to zadanie na ten rok oraz poinformował ile wynosi kwota 
dofinansowania oraz w jakiej kwocie będzie zaciągany kredyt na tą inwestycję. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozda-
nia. 
 
Komisja w składzie   4       osobowym  -    4     głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie sprawozda-
nie. 
 
Do pkt  5 
Zapoznanie się ze  sprawozdaniem  z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2018r. 
 
Radni zadawali pytania oraz zwracali uwagi do sprawozdania, na które kierownicy instytucji kultury udziela-
li odpowiedzi. 
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem. 
 
Do pkt 6 

Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz sprawozdań  fi-
nansowych  i  informację o stanie mienia komunalnego. 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym tabeli pt. Wykonanie planu dochodów wła-
snych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych w 2018 roku, a mianowicie co oznacza  
plan i wykonanie w tabeli dotyczącej szkół podstawowych. 
 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym byłego wysypiska we Wronowie a mianowicie 
dlaczego jest ono na stanie Gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że wysypisko jest cały czas majątkiem gminnym i co za tym idzie gmina ponosi 
koszty związane z jego istnieniem. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o kiosk internetowy, który jest środkiem trwałym. 
 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o nieistniejący plac zabaw w Borkowicach-Niwa, który jest 
na stanie w środkach trwałych Sołectwa. 
 
Burmistrz poinformował, iż ta informacja zostanie zweryfikowana. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie  zaopiniowanie niniejszego sprawozda-
nia. 
 
Komisja w składzie  6   osobowym  -       jednogłośnie  6   głs. „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
Do pkt.  7 

Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawie : 
 
ppkt 1 

w sprawie określenia przez Radę Gminy wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (/DZ.U. z dnia 2018r., poz. 755, z późn. zm.) 

wprowadzano  następujące zmiany: w art.5d dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje w ust. 2 w 

brzmieniu: 

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

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 zmiany statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
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 2018 r. 
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 



 5 

gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom z mieszkańcami sołectwa i w związku z tym takie same 
zasady stosuje się do zmiany statutu. 
 
 
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  8 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o postawienie znaku zatrzymywania się i postoju powyżej 3,5 tony koło 
Ośrodka Zdrowia w Łosiowie, ponieważ jest duże utrudnienie dla rolników oraz osób poruszających się tą 
drogą ze względu na słabą widoczność, gdyż ciężarówki parkują na samym zakręcie utrudniając widocz-
ność. 
 
Burmistrz poinformował, iż zgłosimy to do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
Radna Ilona Gwizdak wnosi o wykoszenie poboczy drogi wojewódzkiej Skorogoszcz- Mikolin, Skorogoszcz- 
Lewin Brzeski. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska 

Przewodniczący Komisji 
                       /-/  Przemysław Ślęzak 
 
Zatwierdzono dnia 18.09.2019r. 


