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P R O T O K Ó Ł Nr 8/2019 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w 

dniu 23 października 2019r. 

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

i trwało od godz. 1300 do godz. 1355 . 

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 23 października 2019r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji 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 Rozwią- 

zywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

 
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Zastępca Przewodniczącego Komisji pod- 

dał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejszych projektów uchwał. 

 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia pro- 

jekty uchwał. 

 
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następu- 

jąco: 

 
1. Informacja nt. Działalności Stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem. 

2. 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. 

3. 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 Roz- 

wiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

4. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 

 
Do pkt 1 

Informacja nt. Działalności Stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem. 

Informacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zapytania i uwagi: 

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym Konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo Obsza- 

ru Brzesko- Oławskiej Wsi Historycznej”- 2016 rok a mianowicie czy konkurs był organizowany po roku 

2016. 
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Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak informując, że w 

informacji są autorskie informacje stowarzyszeń, w których Gmina Lewin Brzeski bierze udział za rok ubie- 

gły. 

 
Radna Ilona zwróciła się z zapytaniem czy nie ma świeższych danych na ten temat konkursu. 

 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta  Kruk- 

Jaromin informując, że Konkurs był ogłoszony na dwa lata, czyli w 2018r. nastąpiło jego rozstrzygnięcie a 

warunkiem był swój udział w targach chłopskich organizowany w Krzyżowicach. Pani Kierownik poinfor - 

mowała, że w 2019r. Stowarzyszenie zadecydowało, że konkurs będzie rozstrzygany w przeciągu roku. 

 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że gdy Brzesko- Oławska Wieś Historyczna ogłasza konkurs 

sołectwa z naszej gminy mogą również wziąć w nim udział. 

 
Innych zapytań nie zgłoszono. 

 
Do pkt 2 

Zaopiniowanie: 
 

ppkt 1 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018- 2019; 
 

Burmistrz poinformował, że w Komisji biorą udział Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Lewin Brzeski, 

także można zadawać pytania do informacji. 

 
Zapytania i uwagi: 

 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że informacja została czytelnie opisana i podziękowała Dyrektorom 

za zaangażowanie w rozwój młodego pokolenia. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem, czy zostały podjęte 

jakieś działania w kierunku zaadoptowania byłego budynku Gimnazjum na Przedszkole Publiczne. 

 
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie były podejmowane działania ze względu na brak środ- 

ków z budżetu gminy oraz z Aglomeracji Opolskiej na ten cel. 

 
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 informację. 

 

ppkt 2 

sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 września 2019r. 

do dnia 14 października 2019r. 

Zapytania i uwagi: 

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o więcej informacji do str. 5 pkt 9 - nieodpłatne przekazanie 

samochodu specjalnego ratowniczo- gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim. 

 
Burmistrz poinformował, że samochód ten był na majątku gminy a w użytkowaniu OSP Lewin Brzeski tylko 

należało to uregulować. 

 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 6 pkt 12 nt. „ Dokonano zmian w budżecie oraz w 

planie finansowym jednostek budżetowych na rok 2019r. -przeniesiono planowane wydatki w wysokości – 
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5.000,00 zł; (dotyczy przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania 

związane e sportem)” oraz poprosiła o szczegóły. 

 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując co to było za zadanie oraz, że wkradła 

się literówka ponieważ zamiast „e sportem” powinno być „ze sportem”. 

 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zakupu pomp nawadniających na inne boi- 

ska z terenu Gminy Lewin Brzeski. 

 
Burmistrz poinformował, że system nawadniający zastał zakupiony częściowo z czynu społecznego oraz ze 

sponsoringu i jeżeli inne boiska, również będą miały tak dużą proporcję dofinansowania to gmina również 

się dołoży środki z budżetu. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem do str. 6 pkt 13 dotyczącym 

nieodpłatnego przejęcia od KOWR na rzecz gminy działki nr 1/57 (teren kompleksu sportowego) położonej 

w Łosiowie. 

 
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, poinformowała gdzie leży dokładnie dział- 

ka i dlaczego zostało to uregulowane. 

 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem do str. 7 pkt 14. odnośnie II przetargu nieograniczonego 

na „Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach…” 

 
Burmistrz poinformował na jakim etapie są działania oraz poinformował dlaczego należało ogłosić drugi 

przetarg. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie 

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

14 października 2019r. 

 
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie informację. 

 
Do pkt 3 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 

ppkt 1 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

 
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 odpowiada- 

jącym 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 2020 r. opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Proponuje  się   uchwalenie  stawek  podatku  od  nieruchomości  na    2020 r.  w kwotach  jak w 

przedkładanym projekcie uchwały. 

W załączeniu tabele obrazujące: 

- stawki w latach 2014-2019 wraz z propozycją stawek na rok 2020, 

- symulację dochodów po uwzględnieniu stawek proponowanych na rok 2020. 
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Zapytania i uwagi: 

 
Radny Stanisław Piszczek zaproponował, aby stawki dotyczące powierzchni stodół i pomieszczeń gospodar - 

czych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,20 gr obniżyć do 0,10 gr i uzasadnił 

propozycję. 

 
Radna Ilona Gwizdak podtrzymała propozycję Radnego Stanisława Piszczka, gdyż wg opinii Radnej dosyć 

gwałtownie zostały zmienione stawki w tych dwóch dziedzinach i uzasadniła dlaczego stoi na takim stano- 

wisku. 

 
Burmistrz poinformował, iż nie wyraża zgody na obniżenie żadnej ze stawek uzasadniając, że podwyżki 

dotyczą również wszystkich jednostek gminy oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą niepodwyższenie zapro- 

ponowanych stawek. 

 
Radna Ilona Gwizdak ustosunkowała się do wypowiedzi Burmistrza i zaproponowała by przystopować z 

niektórymi inwestycjami, które nie są pilne do zrealizowania oraz zwróciła się z zapytaniem o podatek z 

tranzytu gazu, w którym roku jest on przewidziany. 

 
Burmistrz poinformował, że w roku 2021. 

 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż z wyliczeń wiadomo już, ile gminę będą kosztować podwyżki od stycznia 

do najniższej krajowej w oświacie i jest to kwota z pochodnymi 700 tys. więcej do budżetu, Opieka Spo- 

łeczna podała kwotę 46 tys. zł. Skarbnik Gminy poinformowała, że subwencja oświatowa na przyszły rok 

jest o 198 tys. zł mniejsza niż w tym roku dlatego zachodzi obawa dotycząca sporządzenia budżetu na rok 

2020. 

 
Burmistrz poinformował, że środki z podatków idą na bieżące utrzymanie gminy, a nie na inwestycje o któ- 

rych wspomniała Radna Ilona Gwizdak oraz przypomniał, że o realizacji inwestycji decyduje Rada Miejska. 

 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy spłata kredytów jest pokrywana z podatków. 

 
Burmistrz poinformował, że kredyty są finansowane częściowo z podatków ale w większości spłacamy ze 

sprzedaży nieruchomości. 

 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy nie można by było przynajmniej obniżyć podatku od 

stodół. 

 
Burmistrz zwrócił się z prośbą do Kierownika Wydziału Podatkowego Aleksandrę Lipkę o wyliczenie o ile 

zwiększy się dochód gminy przy podwyższeniu podatku 0,20 gr. 

 
Kierownik Wydziały Podatkowego poinformowała, że jest to kwota około 18 tys. zł rocznie. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego 

projektu uchwały. 

 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „wstrzymujących się” nie wyraziła opinii w powyższej spra- 

wie. 
 

ppkt 2 

o zasadach sprawiania pochówku; 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

 
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2019r. poz. 1507; 

z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622, poz. 1690) do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym, 

należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 
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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 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U 

z 2019r. poz. 1473) zwłoki niepochowane przez osoby do tego zobowiązane są chowane przez gminę wła- 

ściwą 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. 

Wobec powyższego zachodzi potrzeba podjęcia 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 3 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kantorowice; 
 

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 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). 

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 

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

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 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). 

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. 
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ppkt 5 

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

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

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 podwyżka 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 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). 

Id: 2F92395F-530E-42A0-A6C9-B91624F41F9D. Projekt Strona 5 

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 (2.401,41zł ), 

- wydatków sołectwa Kantorowice (5.000 zł) 

- wydatków sołectwa Oldrzyszowice (12.329,70), 

- 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). 

- 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). 
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Zapytania i uwagi: 

 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o środki na remonty dróg gminnych i zakup lustra drogowe- 

go w m. Buszyce w kwocie 15.500 zł, co to za droga. 

 
Burmistrz poinformował, że nie ma dokładnej rozpiski w tym temacie. 

 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o wykonanie bardzo pilnych robót remontowych w miesz- 

kaniach komunalnych (15.160 zł). 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan poin- 

formowała, że remonty dotyczyły najpilniejszych napraw pieców, kominów, wentylacji i elektryki. 

 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miej- 

skiego (40.000 zł) oraz wydatki związane z promocją (25.000 zł) a także wydatki związane przeciwdziała- 

niem alkoholizmowi (25.000 zł), 

 
Odpowiedzi na zapytanie udzielił: Burmistrz, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Oświaty i Spraw Społecznych. 

 
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 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa- 

nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

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. 

 
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. 

 

 
Do pkt 6 

Sprawy różne - wolne wnioski. 

 
Radny Stanisław Piszczek podziękował w imieniu mieszkańców za wywiezienie gruzu zalegającego na osie- 

dlu zgodnie ze zgłaszanym wcześniej wnioskiem a także podziękował inwestorowi z Przeczy za wykoszenie 

trawy naprzeciw cmentarza na działce gminnej. 

 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem o refundację kosztów wykonania przez właścicieli nieru- 

chomości przyłącza powyżej 25 metra długości po realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja. 

 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
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Zastępca Przewodniczącego Komisji zwrócił się z prośba do Burmistrza o przyłącze gazowe w pomieszcze- 

niu OSP Łosiowie. Poinformował, że z różnego rodzaju dotacji został zakupiony piec gazowy, wszystkie ma- 

teriały pod ogrzewanie podłogowe a robocizna będzie we własnym zakresie, także można by było zaczynać 

remont. 

 
Burmistrz poinformował, że podtrzymuje deklarację iż w przyszłości będzie remontowana jednostka OSP w 

Łosiowie, a także kiedy miał by się by się ewentualny remont. 

 
Sołtys Sołectwa Ptakowice Pani Barbara Pajor zwróciła się z wnioskiem, aby ustalić czy przez drogę biegną- 

cej przez Ptakowice mogą jeździć samochody ciężarowe, gdyż niszczą drogę. 

 
Burmistrz poinformował, że ustalimy czy przez tą właśnie drogę mogą jeździć samochody ciężarowe. 

 
Sołtys Sołectwa Ptakowice zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość dokończenia drogi wewnętrznej w 

Ptakowicach. 

 
Burmistrz poinformował, że jest szansa ale na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić kiedy. 

 
Pani Sołtys Sołectwa Ptakowice zwróciła się z zapytaniem o montaż lampy na przystanku autobusowym w 

Ptakowicach. 

 
Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Mokrzan Kierownik Wydziały Komunalnego, Mieszkaniowego i Ochrony 

Srodowiska. 

 
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 


