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 P R O T O K Ó Ł     Nr 9/2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  19 listopada 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.  
 
Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do prze-
słanego porządku posiedzenia. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków w związku z tym przed-
stawia się on następująco: 
 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  
15 października 2019r. do dnia 8 listopada 2019r. 

2. Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

2) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy; 

3) w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski. 
4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2020 r. oraz wieloletnią prognozą finansową  

- wydanie opinii.  
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 

 
Komisja w składzie 5 osobowym- 5 głs. „za” jednogłośnie przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 

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

Zapytania i uwagi:  
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem do str.2 pkt 2 a mianowicie gdzie dokładnie znajdują się 
wspominane w tym punkcie grunty. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że grunty te znajdują się koło dawnej mleczarni 
dla sieci P4 PLAY. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 5 w sprawozdaniu czy jest była  zmiana ponieważ 
jest napisane „p.o. Komendanta Straży Miejskiej”. 
 
Burmistrz poinformował, że nie było zmiany. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem do str. 6 i 7 o sprzedaż działek rekreacyjnych i czy ceny 
tych działek są obniżane. 
 
Burmistrz poinformował, że działki są sukcesywnie sprzedawane a ceny minimalnie obniżone są w przy-
padku, gdy działka jest długo wystawiona i nie ma nią zainteresowania. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski poddał pod głosowanie zaopiniowanie  
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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  2 
Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”;  
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do informacji. 
 
Do pkt  3 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 
ppkt 1 

w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r, 
poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) do właściwości Rady Gminy należy stanowienie o wszyst-

kich sprawach zastrzeżonych ustawami pozostających w zakresie działania gminy. Szczegółowo sferę 
współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r, poz. 688, zm. poz. 
1570). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego. Zakres merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a 
ustawy, zgodnie z którym: 

·Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, 
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
·Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. 
·Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
·Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
·Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 
3 zawiera w szczególności: 
1) cel główny i cele szczegółowe programu; 
2) zasady współpracy; 
3) zakres przedmiotowy; 
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
5) priorytetowe zadania publiczne; 
6) okres realizacji programu; 
7) sposób realizacji programu; 
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu; 
9) sposób oceny realizacji programu; 
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. 
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządowy-

mi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku odnosząc się do wszystkich 
wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów. 
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Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
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 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
 
Niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w granicy działki nr 223/7 
w Skorogoszczy przy ul. Dębowej. 
Powyższa zmiana spowoduję przeznaczenie terenów pod funkcję umożliwiające lokalizacje jednorodzinne-
go budynku mieszkalnego. 
 
Kierownik Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował, że właściciel działki zadeklarował po-
krycie kosztów zmiany mpzp. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę iż w uzasadnieniu jest mapa, na której widnieje ul. Świerczewskiego a 
aktualnie nazywa się ul. Brzozowa. 
 
Pan Marcin Kulesza wyjaśnił, że do uzasadnienia mapa była ściągnięta z google maps i być może tam nie 
było robione uaktualnienie ale załącznik do uchwały jest prawidłowy. 
 
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 uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski; 
 
uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że 
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 Rady Samorządu Miasta do 5 lat. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym Statut Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski podlega konsultacjom z mieszkańcami. 
Rada Samorządu Miasta zapoznała się z projektem Statutu i wniosła uwagi, które zostały ujęte 
w przedłożonym projekcie. 
 
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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Do pkt 4 
Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na 2019 rok oraz wieloletnią prognozą finansową – 

wydanie opinii. 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że, w projekcie bu-
dżetu na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 64.494.471,97 zł. 
Poszczególne kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych 
(podatki lokalne), kwot subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok 
na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, pisma od Wojewody Opolskiego oraz pisma z Krajowego 
Biura Wyborczego. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego realnego 
wykonania dochodów w roku 2019. Dochody majątkowe zostały wprowadzone do planu dochodów 
majątkowych na podstawie operatów szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości 
(lokale, grunty, działki rekreacyjne ) oraz na podstawie podpisanych umów w zakresie otrzymania 
środków unijnych na zadania inwestycyjne (zał. Nr 7). 
Wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 65.004.593,97 zł zaplanowano w oparciu o możliwości 
finansowe gminy mając na uwadze w szczególności normy wynikające z art. 243 o finansach 
publicznych. W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy zaplanowano kwotę wynikającą z 
udzielonego poręczenia dla PW i K w Brzegu – pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu. (Gmina 
jako jeden z poręczycieli odpowiada do wysokości 147.900 zł rocznie, do roku 2027).Wydatki majątkowe 
zaplanowane w 2020 wymienione w zał. Nr 7 stanowią maksymalny ich poziom możliwy do 
sfinansowania przy udziale środków własnych w wysokości 670.620,97 zł (440.000 zł pochodzi z 
dochodów majątkowych natomiast pozostała kwota udziału własnego w wysokości 230.620,97 zł z 
dochodów bieżących) oraz kredytów 2.257.314,16 zł 
Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 1.747.192,16 zł dotyczą spłaty rat kapitałowych 
kredytów związanych z udziałem środków własnych w latach uprzednich w zadaniach inwestycyjnych na 
które zaciągało się kredyty – 1.463.289,16 zł oraz dotyczą spłaty pożyczki planowanej jeszcze do 
zaciągnięcia w roku 2019 a spłaty w roku 2020 w wysokości 283.903 zł (Willa w Strzelnikach). 
 
Skarbnik Gminy omówiła również, każdy załącznik do projektu budżetu na 2020r.Poinformowała również, 
że w wydatkach bieżących brakuje kwoty około 1.6 mln na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy w skali roku pokryją się braki w wydatkach bieżą-
cych. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie ma pewności że braki w wydatkach bieżących się pokryją, ale jak co 
roku mamy nadzieję, że będzie jakaś nadwyżka i tą nadwyżką będą braki uzupełniane. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, iż jest wiele zadań inwestycyjnych, których gmina się podjęła. Radna 
ze swojej strony podziękowała za uwzględnienie tematu budowy ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie 
Popielów i Gminie Lewin Brzeski oraz wyraziła nadzieję, że wykonawca tej inwestycji się znajdzie. Radna 
zwróciła uwagę na niewielkie  środki, które  są w transporcie i łączności i wyraziła nadzieję, że w przypadku 
pojawienia się dodatkowych środków w budżecie będą one uzupełniane. 
 
Burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o inwestycje wpisane w budżet  na 2020r. to one wynikają z 
umów, które zostały podpisane z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Burmistrz odniósł się do wypo-
wiedzi radnej w kwest budowy ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski in-
formując, że  trzeci przetarg, który się odbędzie prawdopodobnie wyjdzie Gminie na dobre, ponieważ ceny 
robót drogowych trochę zeszły w dół i mamy nadzieję że znajdzie się wykonawca. Burmistrz poinformował, 
że niestety w rok czasu nie będzie takiej możliwości aby wspomnianą inwestycję zrealizować i wyjaśnił jakie 
są tego powody. Burmistrz poinformował również o prawdopodobnych zmianach w planie inwestycyjnych 
z powodu wprowadzenia przebudowy uszkodzonego mostu  międzywałami, który prawdopodobnie będzie 
realizowany przez Powiat Brzeski na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć w jakiej kwocie. Powiat Brzeski ma 
sporządzony kosztorys na kwotę 7 mln zł, ale życzeniem jest by ta kwota wynosiła 6 mln zł oraz aby dofi-
nansowanie stanowiło 80% tej kwoty ale to czas pokaże jak faktycznie będzie. Burmistrz poinformował, że 
kolejna zmiana będzie dotyczyła kościoła ewangelickiego, na który Burmistrz złożył dwa wnioski, jeden  do 
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Ministerstwa na dach 50:50 oraz renowację ołtarza a drugi do RPO do Marszałka na dofinansowanie w 
kwocie do 300 tys. zł ale co z tego wyniknie czas pokaże. Poinformował również, że prace zabezpieczające 
wg Pani Konserwator mają odbyć się do końca br. roku co jest niemożliwe i prawdopodobnie Gmina, może 
otrzymać mandat za nie dotrzymanie tego terminu.  
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem odnośnie złożonych wniosków, a mianowicie ile miał by 
wynosić udział gminy. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi, a także poinformował, iż kolejnym zadaniem, które chciałby aby zostało 
wpisane na przyszły rok jest remont  OSP Łosiów. Burmistrz poinformował również, że w przypadku gdy 
przesunie się realizacja ścieżki pieszo- rowerowej na 2021r. w części finansowania chciałby, aby Gmina  
skorzystała z  Programu Rozwoju Dróg Lokalnych  i aby została wyremontowana jedna z dróg  na dzień 
dzisiejszy nie jest jeszcze w stanie powiedzieć która. Burmistrz poinformował że zostaje przygotowywana 
informacja nt. które drogi można by składać do tego programu i ich ranking. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwego remontu Świetlicy Wiejskiej w 
Nowej Wsi Małej. 
 
Burmistrz poinformował, że prawdopodobnie w marcu będzie decyzja, gdyż nabór wniosków był w paź-
dzierniku. Poinformował, również o zadaniu, o którym zapomniał powiedzieć  a mianowicie „rybaczówka” i 
poinformował na jakim jest etapie. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku. 
 
Przystąpiono do omówienia wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Łukasz Bacajewski  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego 
projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  6 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na XVI  sesję, która odbędzie się dnia 26 listopada 
2019r. zostanie przygotowany wniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały o zmianie uchwa-
ły w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019rok i omówiła czego będą dotyczyły. 
 
Radny Stanisław Piszczek wnosi o : 
- remont szatni w budynku socjalnym na obiekcie rekreacyjno- sportowym w Przeczy, 
- naprawę uszkodzonej pokrywy betonowej na studzience kanalizacyjnej przy posesji 3A w Przeczy, 
- zamontowania lustra przy parkingu obok poczekalni PKP w Przeczy. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że dwa ostanie zgłoszone wnioski zostaną przekazane do realiza-
cji, ale co do pierwszego zgłoszonego wniosku trudno jest na dzień dzisiejszy do niego się ustosunkować, 
gdyż Gmina w 100% nie zabezpiecza środków LZS i w innych miejscowościach jest tak, że prezesi na własną 
rękę starają się pozyskać sponsorów. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego odczytał sporządzone Stanowisko w sprawie projektu uchwały Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w sprawie skargi Sołectwa Chróścina na działania Burmistrza Lewina Brzeskiego i po-
prosił o ustosunkowanie się do tego pisma na sesji. 
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Radny Władysław Górka wnosi do Pana Burmistrza o interwencję w sprawie ustanowienia godz. popołu-
dniowych przez lekarza w przychodni w Skorogoszczy. 
 
Burmistrz poinformował, że wystąpimy z prośbą do ośrodka w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wszczętym postępowaniu nadzorczym przez RIO w Opolu 
dot. Regulaminu udzielania dotacji do wymiany piecy i poinformował, że pismo zostanie odczytane szcze-
gółowo na sesji. 
 
Sołtys Sołectwa Borkowice Danuta Stanisławska podziękowała pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc i 
serdeczność w stosunku do jej osoby. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


