
P r o t o k ó ł   NR 10/2019 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 23 października 2019r. 

  
  

 Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 

26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Z-ca Przewodniczącego Komisji radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 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. Listy obecności 

radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki Nr 1 i N r 2 do niniejszego protokołu. Nieobecny 

Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji przedstawił wniosek z dnia 23 października 2019r. Burmistrza 

Lewina Brzeskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku 
obrad sesji zwołanej na dzień 29 października 2019r. dodatkowych projektów uchwał : 

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r; 
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 2 ppkt 5 i 6 w celu zaopiniowania 
przedłożonego projektu uchwały. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku. 
 

Wobec powyższego Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 

Komisja w obecności 6 radnych -  jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wniosek. 

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco : 

1. Zaopiniowanie : 
1) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018- 2019; 

    2) sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 września 
         2019r. do dnia 14 października 2019r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie określenia stawek podatku  od nieruchomości; 
2) o zasadach sprawiania pochówku; 
3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kantorowice; 
4) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przecza; 
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r; 
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
3. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 

 

Do pkt 1 

 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania : 
 
ppkt 1 
 

Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018- 2019; 
 
Z-ca Przewodniczącego Zbigniew Gąsiorowski poinformował o zaproszeniu na dzisiejsze posiedzenie 
Komisji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, której tematem jest „Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”. Zaproponował, aby w pierwszej kolejności zając się tematem  - 
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warunki funkcjonowania placówek oświatowych a następnie kształcenie, wyniki egzaminacyjne, 
wychowanie i opieka. Każdy z radnych powyższą informację otrzymał. 
Następnie Z-ca Przewodniczącego poinformował o przeprowadzonej w dniu 21 października 2019r. przez 
Komisję wizję w  terenie – przeglądu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Można powiedzieć, 
że są to placówki ładne, ale też są różne niedociągnięcia w szkołach, które Dyrektor winien w swojej gestii  
usunąć, jak np. cieknące rynny powodujące zacieki na ścianach obiektu. Zwrócił uwagę na problem w PSP  
w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej, gdzie przecieka dach  już od kilku lat. Jak Mu wiadomo Burmistrz 
zna temat. Na pewno najlepiej byłoby pozyskać środki pozabudżetowe na remont dachu i zamontować 
fotowoltaikę. W budynku przy ul. Kościuszki do której uczęszczają dzieci klas I – VI  jest konieczna wymiana 
pieca gazowego. Ponadto Komisja zwróciła uwagę na konieczność wymiany w salach lekcyjnych lamp 
jarzeniowych na oświetlenie ledowe, dzięki temu zaoszczędzi się w kosztach zakupu energii.  Kolejna szkoła 
do której były wnioski to PSP w Skorogoszczy, należy wyznaczyć granice szkoły i postawić ogrodzenie, 
również jest konieczna wymiana dachu papowego. Najbardziej zadbanych ze szkół to jest PSP w Łosiowie, 
jest tylko tam problem z boiskami, jedno jest o nawierzchni ziemnej a drugie o nawierzchni asfaltowej, 
wyłączone na wniosek SANEPID-u z eksploatacji, należałoby podjąć działania celem budowy kompleksu 
boisk. Na pewno jest to zasługa byłej Dyrektor PSP w Łosiowie Pani Beaty Hargot. 
 
Radny Roman Pudło zaznaczył, iż należy zwrócić uwagę na postawione wysokie słupy na których 
zamontowane są tablice z koszami do koszykówki, ich usytuowanie  jest niebezpiecznie dla grających osób 
a szczególnie dla dzieci. 
 
Radny Dariusz Zięba dodał, że słupy te winne być zamontowane poza ogrodzeniem boiska, aby w trakcie 
gry nikt nie mógł na  nie wpaść. 
 
Zabierając głos Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Pan Zdzisław Biernacki poprosił o zadawanie pytań 
odnośnie funkcjonowania placówek, które zostały opisane w przedłożonej informacji. Zostały w niej ujęte 
tylko najistotniejsze sprawy, ponieważ należało się ograniczyć , na pewno każdy mógł o wiele więcej 
przedstawić osiągnięcia swojej szkoły. 
 
Radny Dariusz Zięba powiedział, że już po raz kolejny zwraca się o zabezpieczenie środków w budżecie 
gminy na remont dachu na obiekcie budynku PSP w Skorogoszczy, rynny są dziurawe i przeciekają przez co 
niszczeje elewacja budynku. Jest to na pewno pilna sprawa. 
 
Burmistrz odpowiedział, że będzie rozważany ten problem przy projektowaniu budżetu gminy. 
 
Radna Paulina Kamińska podkreśliła, że na pewno mniejszy jest koszt wymiany dziurawych rynien niż 
później wymiana elewacji. 
 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił uwagę na konieczność wymiany oszklonego łącznika budynku PSP 
w Skorogoszczy , popękane są połacie szklane, mogą stanowić zagrożenie dla uczniów, jak również ucieka 
ciepło z budynku. Następnie zwrócił uwagę, że w parku w sąsiedztwie sali gimnastycznej  jest uschnięte 
drzewo, podczas silnych wiatrów może zagrażać dla bawiących się w pobliżu dzieci czy nawet 
przechodzących osób. Proponuje wycięcie tego drzewa dla bezpieczeństwa. 
 
Burmistrz zabierając głos przypomniał,  że gospodarzem szkół w imieniu Burmistrza jest powołany Dyrektor 
placówki. To on odpowiada za obiekt. A tym bardziej, że co roku jest dokonywany przegląd każdej placówki 
przez uprawnioną osobę na wniosek dyrektora. Dyrektor ma na bieżąco usuwać drobne usterki a na 
większe remonty muszą być zabezpieczone środki w budżecie. Odnośnie drzew w parku to była 
przeprowadzona inwentaryzacja drzew. 
 
Natomiast Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na zaprzestanie wykorzystywania małej sali gimnastycznej 
przez szkołę PSP w Lewinie Brzeskim przy ul. Mickiewicza i przeznaczyć ją do  sprzedaży.   Wysokie są koszty 
utrzymania obiektu, jest odrębnie ogrzewany kotłem. 
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Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Pan Zdzisław Biernacki odnosząc się do uwagi poinformował, że obiekt 
jest jeszcze potrzebny, dopiero jak się ustabilizuje liczba oddziałów, to dopiero w tedy będzie można 
pomyśleć o jego zbyciu. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że jak obiekt będzie już zbędny dla szkoły to dopiero będzie się zastanawiał, w jaki 
sposób go zagospodarować.  
 
Z-ca Przewodniczącego zakomunikował, że z przeprowadzonego przeglądu szkół podstawowych zostaną 
Burmistrzowi przedłożone wnioski. Następnie poinformował, że teraz komisja przejdzie do tematu 
kształcenie, wyniki egzaminacyjne, wychowanie i opieka, poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.  
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem do dyrektorów, jak Im się pracuje w budynkach szkolnych. 
 
Na powyższe zapytanie udzieliła odpowiedzi Hanna Grubiak Wicedyrektor PSP w Skorogoszczy, informując, 
że obecne warunki są bardzo dobre, miło się pracuje w nowo wyremontowanym budynku.  
 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił uwagę na brak w szkole w Skorogoszczy ławek na placu szkolnym, jak 
również brak jest zakazu korzystania z komórek przez dzieci w czasie przerw lekcyjnych. 
 
Pani Hanna Grubiak poinformowała, że już podjęto działania i taki zakaz zostanie wprowadzony z dniem  
1 listopada 2019r. oraz, że Dyrektor planuje zamontowanie ławek. 
 
Radny Dariusz Zięba podkreślił, że w PSP w Łosiowie jest już  od dawna wprowadzony zakaz korzystania 
przez dzieci z komórek. 
 
Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim poinformował, że również u niego w szkole jest zakaz korzystania przez 
dzieci z komórek. 
 
Kolejno zabrała głos Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łosiowie Pani Anna Sawicka podkreślając, że czeka 
na planowaną reorganizacje placówki. Stan techniczny  obu obiektów jest raczej w złym stanie, niektóre 
rzeczy wymagają natychmiastowej naprawy, powierzchnia placu przy budynku przy ul. Głównej jest 
betonowa, jest bardzo popękana, jest dużo ubytków. Łatana jest tylko doraźnie. Natomiast przy ul. Barona 
obiekt wymaga nowej elewacji i konieczność ogrodzenia i zamknięcia obiektu. Ma już opracowany 
kosztorys, planuje go w przyszłym roku zrealizować. 
 
Burmistrz odpowiadając na zapytanie, wyjaśnił, że został złożony wniosek do Aglomeracji Opolskiej  
o pozyskanie środków na remont przedszkoli, ale nie zna terminu ich otrzymania. Na pewno będzie 
remontowany tylko jeden obiekt.  
 
Radny Dariusz Zięba zapytał o planowaną reorganizacje przedszkoli w Łosiowie o lokalizację przedszkola. 
 
Burmistrz poinformował, że chciałby aby było tylko jedno przedszkole i  było w centrum oświatowym tj. 
szkoła, przedszkole i w przedszkolu utworzyć oddział żłobka.  
 
Radna Paulina Kamińska podkreśliła, że należy już pomału  podejmować decyzję, bo oba obiekty wymagają 
remontu, może wystąpić sytuacja, że nie starczy nawet środków na bieżące remonty. Może być, że będzie 
się lało dzieciom na głowy.   
 
Burmistrz poinformował, że wtedy będzie się na bieżąco łatało dach, bo nie może wydać w jednym roku od 
100 – 200 tys. zł, będzie to nieuzasadniony wydatek.  
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Na zakończenie Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim poinformował o wyłączeniu przez okres jednego m-ca  
z użytkowania części terenu przy szkole przy ul. Kościuszki ze względu na prowadzone prace przez Spółkę 
„Hydro – Lew” w Lewinie Brzeskim oraz o wprowadzonym zakazie wjazdu na plac szkolny. Część rodziców 
ma pretensje, że samochody wjeżdżają na plac  co zagraża bezpieczeństwu ich dzieci, a część rodziców 
dowożących dzieci do szkoły ma znowu pretensję, że nie mogą wjechać samochodem. O tym fakcie zostali 
poinformowani rodzice. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod zaopiniowanie niniejszej informacji. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
informację za wymieniony wyżej okres. 
 
ppkt 2 
 

Sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 września 2019r. do 
dnia 14 października 2019r. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Zbigniew Gąsiorowski poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do 
przedłożonego sprawozdania: 
 
- Radny Dariusz Zięba zapytał o sprzedaż lokalu mieszkalnego i jego położenie.  
 
Burmistrz poinformował, że najemca lokalu wystąpił o kupno zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz 
poinformował o usytuowanie tego lokalu. 
 
- Z-ca Przewodniczącego Zbigniew Gąsiorowski zapytał kto przekazał samochód ratowniczo – gaśniczy dla 
OSP w Lewinie Brzeskim. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że do tej pory  był na stanie gminy a teraz przekazano nieodpłatnie na stan majątku OSP 
w Lewinie Brzeskim. 
 
- Radny Roman Pudło zapytał o przeniesienie planowanych wydatków z rezerwy ogólnej na zadania 
związane ze sportem, jakiego to zadania dotyczy. 
 
Burmistrz odpowiedział, że w ramach tych środków została zakupiona pompa dla Klubu Sportowego 
„Olimpia” w Lewinie Brzeskim.  
 
- Radny Dariusz Zięba zapytał o nieodpłatne przejęcie działki nr 1/57 położonej w Łosiowie stanowiącej jako 
teren kompleksu sportowego, czy to chodzi o boiska. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że dotyczy to terenu przy szatni Klubu Sportowego „Pogoń” w Łosiowie, który okazał się 
być własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w celu uregulowania wystąpiono  o jej 
przekazanie. 
 
- Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na otwarte centrum przesiadkowe w Lewinie Brzeskim, wszystko 
pięknie wygląda ale łuki w krawężnikach są rozstrzelone i należałoby od razu to poprawić. Dziwi się, że tego 
nikt nie zauważył. Następnie zwrócił uwagę na zaniedbany teren przy centrum przesiadkowym oraz kiedy 
zostaną uruchomione tablice świetlne. 
 
Burmistrz poinformował, że powyższe zadanie jest na gwarancji, na wiosnę zostanie przeprowadzony 
przegląd i wykonawca będzie musiał poprawić, a tablice są w trakcie uruchomienia. Teren przy centrum jest 
własnością osoby prywatnej. 
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- Radny Dariusz Zięba zapytał czy już została uruchomiona procedura udzielania dofinansowania do 
wymiany kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze. W jaki sposób należy się dowiadywać. 
 
Burmistrz poinformował, że tymi sprawami zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska.  
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie  
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
 

Do pkt  2 
 

 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 
ppkt 1 

 
w sprawie określenia stawek podatku  od nieruchomości; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w drodze uchwały, 
określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych 
stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie 
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Przyjęty do waloryzacji wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 
roku w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku wynosi 101,8 (wzrost cen o 1,8 %). Zgodnie z tym 
wskaźnikiem Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020r. opublikował górne 
granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2020 rok. Proponuje się uchwalenie stawek 
podatku od nieruchomości na 2020 rok w kwotach jak w przedkładanym projekcie uchwały. 

 
Burmistrz poinformował, które stawki zostały zaproponowane do podwyższenia wraz ze skutkami 
finansowymi podwyżek i od kiedy nie były podwyższane. 
 
- Radny Dariusz Zięba zapytał o stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
 
- Radny Antoni Rak poinformował, że jeśli chodzi o stodoły są to już przeważnie ruiny. 
 
Burmistrz poinformował, że Komisja nie zajęła stanowiska poprzez oddanie głosów „wstrzymujących się”. 
 
Komisja nie wniosła innych zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za”  

„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt 2 

o zasadach sprawiania pochówku; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz Artur Kotara, poinformował, że  w myśl art. 17 

ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do zadań własnych Gminy o charakterze 



 

 

6 

 

obowiązkowym, należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Na podstawie art. 44 wyżej 

wymienionej ustawy to gmina ustala sposób sprawienia pogrzebu. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 2019r. poz. 1473) zwłoki niepochowane 

przez osoby do tego zobowiązane są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Ustawa 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie wskazuje bezwzględnego obowiązku pochowania zmarłego przez 

rodzinę lub osoby spokrewnione. Powoduje to, iż w przypadku odmowy rodziny na sprawienie pochówku 

swojego członka rodziny, obowiązek ten przechodzi automatycznie na Gminę, w której nastąpił zgon. 

Uregulowanie sposobu sprawienia przez Gminę Lewin Brzeski pogrzebu, pozwoli na określenie stałych 

zasad, obowiązujących dla każdego pochówku sprawianego przez Gminę. 

 

Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Zięba, rana Paulina Kamińska, Kierownik 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik nt. sprawienia pogrzebu 

tj. w przypadku mniejszych kosztów – poprzez kremację osoby zmarłej. 

 

Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 

ppkt 3 
 

zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kantorowice; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - 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 Kantorowice w dniu 25 września 2015 r. i dniu 25 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 Kantorowice). 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 4 
   

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przecza; 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - 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 Przecza w dniu 30 września 2015 r. i dniu 30 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 Przecza). 

 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 5  
 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.; 
 

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 wysokości 497.698 zł następuje w związku z: 
-  otrzymaniem darowizny od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A.(5.000 zł), 
-  wykonaniem dochodów w zakresie wpływów z podatku od spadków i darowizn (5.000 zł), 
-  wykonaniem dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (92.000 zł), 
-  wykonaniem dochodów z tyt. wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (58.160 zł), 
-  wykonaniem dochodów zakresie planu podatku dochodowego od osób prawnych (28.000 zł), 
-  otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej w związku z podwyżkami dla nauczycieli (198.538 zł), 
- wykonaniem dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
    (25.000 zł), 
- wykonaniem dochodów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
   (23.000 zł), 
-  wykonaniem dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości (63.000 zł). 
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 497.698 zł planuje się przeznaczyć na: 
- remonty dróg gminnych i zakup lustra drogowego w m. Buszyce (15.500 zł), 
- wykonanie bardzo pilnych robót remontowych w mieszkaniach komunalnych (15.160 zł), 
- zakup mundurów bojowych przez OSP w Lewinie Brzeskim (6.000 zł), 
- braki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (80.000 zł), 
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego (40.000 zł), 
- wydatki związane z promocją (25.000 zł), 
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w oświacie (198.538 zł), 
- wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi (25.000 zł), 
- dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim w związku z przeniesieniem 
   biblioteki w Skorogoszczy do lokalu po byłej Szkole Podstawowej w Skorgoszczy (17.100 zł), 
- wydatki w zakresie utrzymania lodowiska w Lewinie Brzeskim (45.000 zł), 
- zakup przystanku w m. Nowa Wieś Mała (3.500 zł), 
- wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej  
   wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice ” (11.000 zł), 
- wykonanie programu prac konserwatorskich dla obiektu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim 
  (15.900 zł). 
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 335.209,72 zł,  dotyczy,  
     w tym: 
-  wydatków sołectwa Golczowice (300 zł), 
-  wydatków sołectwa Nowa Wieś Mała (305,19 zł), 
-  wydatków sołectwa Borkowice (800 zł), 
-  wydatków sołectwa Przecza (923,42 zł ), 
-  wydatków sołectwa Strzelniki (2.401,41 zł ), 
-  wydatków sołectwa Kantorowice (5.000 zł) 
-  wydatków sołectwa Oldrzyszowice (12.329,70 zł), 
-  wydatków w oświacie (303.450 zł), 
-  w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (2.700 zł) 
- wydatków zaplanowanych na planach zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zakup  
   i montaż oznakowania drogowego (7.000 zł). 
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-  wydatków w zakresie braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w Świetlicy 
  Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (25.548 zł). 
 

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na dotację z tytułu przeniesienia  biblioteki w Skorogoszczy do budynku 

Publicznej Szkoly Podstawowej w Skorgoszczy. Były prowadzone rozmowy aby w opuszczonej szkole  

w Skorogoszczy utworzyć świetlicę szkolną i bibliotekę. Później padł pomysł na urządzenie biblioteki na 

terenie szkoły, z czego to wynikło, czy w ramach tej dotacji nie można było przygotować pomieszczenia na 

bibliotekę w opuszczonym budynku, gdzie biblioteka byłaby jednocześnie gospodarzem tego budynku.  

A tak opuszczony budynek może wpadać w ruinę.  W ramach środków z funduszu sołeckiego planowano 

pomalować ściany oraz z tej dotacji można by zagospodarować ten budynek na bibliotekę.  

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski  wyjaśnił, iż na podstawie przeprowadzonej analizy okazało się, że taniej  

jest przenieść bibliotekę do budynku szkolnego, będzie znajdować się na I piętrze. Nakład finansowy na 

adaptację pomieszczeń na bibliotekę jest o wiele mniejszy niż w tym drugim budynku. Budynek ten  

w dalszym ciągu jest przeznaczony do dyspozycji sołectwa. 

 

Radny Dariusz Zięba poinformował, że dla sołectwa wystarczy tylko jedno piętro.  

 

Burmistrz Artur Kotara powiedział, że można wrócić do tematu w momencie, kiedy gmina wygrałaby 

projekt adaptacji budynku na świetlicę, ale to może potrwać. 

 

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że w tedy trzeba będzie znowu przenosić bibliotekę.  

 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 
 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs.„za” zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt 6 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 
 
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak Kierownik 
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Poinformował, że dokonano analizy dochodów z tytułu korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i ustalono, że do końca roku dochody zwiększą 
się o kwotę 25 000 zł. Projekt zakłada  skierowanie tych dodatkowych środków na finansowanie Świetlicy 
Terapeutycznej. Pozwoli to uwolnić środki budżetowe („poza alkoholowe”) zabezpieczone na Świetlicę 
Terapeutyczną w kwocie 25.000 zł i przeznaczyć je na inne zadania 

 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 
Do pkt 5   
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
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Radny Dariusz Zięba wnosi o wykonanie studzienki na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Cichą w Skorogoszczy. 
W czasie opadów deszczu w tym miejscu tworzy się duża zastoina wodna. Obiecane było podczas odbioru 
robót drogowych. 
 
Radny Antoni Rak wnosi o poprawki po robotach kanalizacyjnych na ul. Mickiewicza i Marzanny w Lewinie 
Brzeskim  - posianie trawy na terenach zielonych i uzupełnienie ziemi. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Z-ca Przewodniczącego Komisji Zbigniew Gąsiorowski o godz. 16.10 
zamknął posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

 Z-ca Przewodniczącego Komisji 
          /-/   Zbigniew Gąsiorowski 
 
 
 
 
 
 


