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 P R O T O K Ó Ł     Nr 7/2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  18 września 2019r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   
i trwało od godz. 1300  do godz. 1350 . 
Posiedzeniu przewodniczył  Radny Łukasz Bacajewski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska. 
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było  5   członków Komisji.  
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski przedstawił wniosek Burmistrza Lewina 
Brzeskiego z dnia 17 września  2019r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do 
porządku obrad sesji dodatkowego projektu  uchwały :  

1) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła 
z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na 
ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”. 
 
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Zastępca Przewodniczącego Komisji pod-
dał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia  niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  5   osobowym – jednogłośnie    5  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 6/2019  z dnia 11 czerwca 2019r. 
2. Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. 

3. Zaopiniowanie : 
1) sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca 2019r. 

do dnia 9 września 2019r.; 
2) informacji  o przebiegu  wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I 

półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półro-
cze 2019r.                            

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin 

Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017; 
2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce; 
3) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów; 
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski. 
6) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komi-

tetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodaw-
czych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty; 

7) w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów orga-
nów Gminy Lewin Brzeski; 

8) w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie doku-
mentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programo-
wej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"; 

9) w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel 
Miasta i Gminy Lewin Brzeski”; 

10) przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z bu-
dżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywi-
dualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”. 

5. Zaopiniowanie stanowiska w sprawie dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy 
Lewin Brzeski do Subregionu Brzeskiego. 

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

Zatwierdzenie protokołu   Nr 6/2018  z dnia 11   czerwca  2019r. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   

 Nr  6/2019  z dnia  11 czerwca 2019r. 

 
Komisja w składzie     5       osobowym  -  jednogłośnie        5     głs. „za” zatwierdziła protokół. 
 
Do pkt  2 

Funkcjonowanie „małej retencji” na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.  
Informacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Sołtys Kantorowic Leszek Fornal  poinformował o wielu zagrożeniach związanych z zanikiem małej retencji. 
 
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji na niniejszy temat jak również nie zgłosili zapytań i uwag do przed-
łożonej informacji przyjmując do wiadomości.  
 
Do pkt  3 
 
ppkt 1 

Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 
czerwca 2019r. do dnia 9 września 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do str. 15 a mianowicie, czy jest szansa 
aby monitoring miejski  w przyszłości lepiej funkcjonował. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, iż monitoring nie jest wystarczający ani w mieście 
ani na terenie całej gminy. Poinformował, że przy  realizacji nowych inwestycji jest zakładany nowy moni-
toring. Burmistrz poinformował, że przyszłości chciałby aby w większości miejsc publicznych działały kame-
ry, a także aby  Straż Miejska była rozbudowana lecz na tą chwilę Gminy na to nie stać. Co roku jest składa-
ny wniosek o dofinansowanie, lecz na tą chwilę nie udało się pozyskać środków na ten cel.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem o działanie dotychczasowego monitoringu. 
 
Burmistrz poinformował, że okresowo są problemy lecz na tą chwilę monitoring powinien działać. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego na realizację 
zadania pn. „Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno-
rekreacyjno-sportowy”, które unieważniono ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przekro-
czyła zaplanowane środku w budżecie gminy. 
 
Burmistrz poinformował, że wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Opolskiego o wyrażenie zgody, aby 
odstąpiono od ocieplenia tego budynku i po wyrażeniu zgody, przetarg zostanie ponownie ogłoszony. 
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na błąd  w pkt. 20 str. 16 zamiast wyrazu reprezentowania „sołectwa” 
powinien być wyraz „gminy” oraz zwróciła się z zapytaniem czy został rozstrzygnięty przetarg na realizację 
zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski”. 
 
Burmistrz poinformował, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty i jest w trakcie dopytywania wyko-
nawców i analizy dokumentów. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem do str. 18 pkt 29 odnośnie wybrania zastępcy dyrektora 
PSP w Skorogoszczy.  
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą do Burmistrza o to, aby bardziej szczegółowo opowiedział o spo-
tkaniu z Z-cą Dyrektora BCM w celu uruchomienia Zespołu Ratownictwa Medycznego w gminie Lewin Brze-
ski. 
 
Burmistrz poinformował, że Gmina zabiega o to, aby w budżecie Skarbu Państwa znalazły się środki na 
zakup karetki pogotowia dla Gminy Lewin Brzeski oraz poinformował o korzyściach dla mieszkańców z tego 
tytułu, a także poinformował, że koszt utrzymania karetki wynosił by ok. 1 mln zł rocznie i wszystko zależy 
o togo, czy takie środki w budżecie gminy się znajdą. 
 
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozda-
nia. 
 
Komisja w składzie     5    osobowym  - jednogłośnie     5    głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. 
 
ppkt 2 

informacji  o przebiegu  wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I pół-
rocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.                            
 
Wprowadzenie do informacji przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Zapytania do informacji:  
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy budynku socjalnego dla LZS w  
Skorogoszczy, a mianowicie w sprawozdaniu widnieje kwota 322.585 a wiadome było, że koszt budowy 
miał wynosić około 500 tys. zł. 
 
Burmistrz poinformował, że kwota w sprawozdaniu jest za częściową fakturę. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r. oraz in-
formacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.  
 
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie informację. 
 
Do pkt  4 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 
 
ppkt 1 

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski 
na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017; 
 
uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
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Zapis art. 17 ust. 1 ustawy poś nakłada na organ gminy obowiązek sporządzenia programów ochrony 
środowiska, jako realizację polityki ekologicznej państwa. Polityka ta określa, na podstawie aktualnego 
stanu środowiska w szczególności cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długotermino-
wych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów w tym me-
chanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 
Obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą 
do roku 2023” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Lewinie brzeskim z dnia 
29 grudnia 2016r. 
Obowiązkiem Burmistrza Lewina Brzeskiego jest przedstawienie dla Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 
z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017. 
Niniejszy Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016- 
2019 z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej poś). W myśl przytoczonego przepisu Raport 
sporządzony jest za okres dwóch lat. Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji 
założonych celów oraz podsumowanie efektów działań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska 
dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016- 2019 z perspektywą do roku 2023”. Ocenę realizacji założeń „Pro-
gramu ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 
z perspektywą do roku 2023” odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie celów i zadań. 
Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2016-2017 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z określe-
niem poniesionych kosztów i jednostki realizującej. Raport został opracowany na podstawie danych i in-
formacji uzyskanych z: Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach Progra-
mu. W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony Środowiska dla Gminy 
Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” były: 
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za lata 2016 i 2017, 
- dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 
- raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, 
- dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek), 
- uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane z Urzędu Miejskiego 
w Lewinie Brzeskim. 
Mając na uwadze powyższe, przedłożony zostaje Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017 

 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o koszt przedstawionego raportu. 
 
Kierownik Wydziału Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna 
Mokrzan poinformowała, że koszt takiego raportu to kwota 4 tys zl. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie    5    osobowym –   5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Buszyce w 
dniu 11 września 2015 r. i dniu 11 września 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Buszyce). W związku powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 

http://lewin-brzeski.pl/3853/wydzial-gospodarki-komunalnej-mieszkaniowej-i-ochrony-srodowiska.html
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Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5   osobowym –   5      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Łosiów w dniu 
10 września 2015 r. i dniu 10 września 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Łosiów). W związku powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie     5      osobowym –       5      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 58.944,80 zł dotyczy 
w tym: 
- wydatków sołectwa Buszyce ( 689,89 zł ), 
- wydatków sołectwa Jasiona ( 11.165,60 zł ), 
- wydatków sołectwa Ptakowice ( 5.541,31 zł ), 
- wydatków w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na realizację umów zleceń w zakresie usług 
opiekuńczych dla osób starszych i chorych zamieszkujących na terenach wiejskich naszej gminy- 
16.000 zł ), 
- wydatków w zakresie braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w Świetlicy 
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim( 25.548 zł ). 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym –  5     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W treści Statutu Gminy Lewin Brzeski należało dokonać zmian związanych z nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym, głosowania imiennego poprzez podniesienie ręki i odczytywania nazwisk radnych 
głosujących w związku z wprowadzeniem głosowania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do 
głosowania, wykreśleniu z treści wyrazu „wniosek”, czynności związanych z zatwierdzaniem protokołu z 
sesji, interpelacji i zapytań. Stąd przedkłada się projekt uchwały zmieniającej. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie   5      osobowym –    5     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 6 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wy-
mogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
       W § 22 ust.4 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim stanowiącym załącznik nr 3 do 
Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza regulowana jest odręb-
ną uchwałą.”. Stąd przedkłada się projekt uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5   osobowym – 5  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów 
Gminy Lewin Brzeski; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W § 5 Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że „Zasady używania barw gminy, jej flagi i herbu określi 
odrębna uchwała.” Stąd przedkłada się projekt uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym – 5   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały.  
 
ppkt 8 
               w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji 
etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodni-
cy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Starosta Brzeski oraz Wójt Gminy Lubsza wystąpili z wnioskiem o poparcie inicjatywy związanej ze 
stanowiskiem dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy. Pisma Starosty Brzeskiego w załączeniu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym – 5   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
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ppkt 9 

   w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski”; 
    
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W § 6 ust.2 Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że tryb nadawania wyróżnienia określa regulamin 
uchwalony odrębną uchwałą Rady. W uchylanym Regulaminie należało dokonać wiele zmian, stąd przed-
kłada się projekt uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym – 5   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 10 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła 
z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidualnych 
źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski”. 

    
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 lipca 2019 r. uchwałą nr 1097/2019 w sprawie rozstrzygnięcia 
konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ra-
mach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. 
Wśród wybranych projektów znalazł się projekt Gminy Lewin Brzeski pn. „Wymiana i likwidacja indywidu-
alnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” o wartości zadania: 1 358 010,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 461 681,58 zł, Wkład: 896 328,42 zł, w tym 381.000,00 dopłata dla 
mieszkańców ze środków z budżetu Gminy Lewin Brzeski i 457 200,00 zł ze środków własnych mieszkań-
ców. W związku z przyznaniem dofinansowania, należało przygotować regulamin przyznawania dofinan-
sowania w oparciu o wytyczne z konkursu. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy liczy się kolejność zgłoszeń oraz czy kwota jest już za-
deklarowana. 
 
Burmistrz poinformował, że kolejność zgłoszeń ma znaczenie oraz kwota jest już zadeklarowana. 
 
Pani Joanna Mokrzan udzieliła szerszych wyjaśnień. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym – 5   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 

Zaopiniowanie  stanowiska dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy Lewin 
Brzeski do Subregionu Brzeskiego. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego przedstawił uzasadnienie do niniejszego stanowiska oraz udzielił szczegóło-
wych wyjaśnień. 
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Zapytania i uwagi: 
   
Zastępca Przewodniczącego Komisji zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości pomyśleć nad budową ścieżki 
pieszo- rowerowej ze Strzelnik do Brzegu. 
 
Burmistrz poinformował, że są i były prowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad na temat budowy ścieżki w ogóle w wzdłuż drogi Nr 94 lecz na tą chwilę GDDKiA odpisuje że jest ma-
ło uczestników jeżdżących rowerem wzdłuż tej drogi na co my odpowiadamy że jest bardzo duże ryzyko 
jeździć rowerem tą drogą. 
 
Burmistrz poinformował, że do końca roku ma powstać nowe studium komunikacyjne gmin należących do 
Aglomeracji Opolskiej i na koniec roku powinno zostać ukończone. 
 
Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    5     osobowym – 5   głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  6 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o : 
- wykoszenie poboczy na drodze gminnej z Przeczy do Lewina Brzeskiego, 
-  naprawę ścian bocznych i dachu przystanku szkolnego w Przeczy, 
-  utwardzenie wjazdów na pola wzdłuż drogi gminnej Przecza- Raski oraz ich wskazanie. 
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą reali-
zowane oraz odniósł się do naprawy przystanku autobusowego i poinformował że część na naprawę musi 
pochodzić z funduszu sołeckiego.  
 
Sołtys wsi Wronów złożył podziękowania m.in. za przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” oraz 
odniósł się do problemów z małą retencją . 
 
Sołtys z Sołectwa Łosiów Pani Małgorzata Wieczorek- Smolińska zwróciła uwagę na  bardzo wąski odcinek 
chodnika przy skręcie z ul. Głównej w Łosiowie na ul. Cmentarną. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski zamknął 
posiedzenie. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
            /-/  Łukasz Bacajewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


