
 

P r o t o k ó ł  NR 4/2019 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 17 października 2019r. 
 

Przewodnicząca Komisji Radna Ilona Gwizdak otworzyła posiedzenie komisji o godz. 1600. Przywitała 

wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.             

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia : 

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

2. Sprawy różne – wolne wnioski zapytania 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja spotkała się ponownie w celu 

ostatecznego zbadania zasadności skargi. Podziękowała za przybycie sołtysa Sołectwa Chróścina  

i przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich w Chróścinie Pani Renacie Zazula . Przypominała,  że skarga 

dotyczy „Brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a 

także brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski”.  

Poprosiła skarżących o wypowiedzenie się do złożonej skargi. 

Przedstawiciel Wiejskiego Koła Gospodyń Pani Renata Zazula poinformowała, że złożona skarga ma na 

celu zaprotestowanie osób zajmujących się co roku tworzeniem korony, wieńca dożynkowego. Jak 

wiadomo sołectwo Chróścina przez 2 lata z rzędu reprezentowało gminę, również reprezentowało  na 

dożynkach wojewódzkich. Przeprowadziła osobiście rozmowę z Z-cą Burmistrza, w sprawie braku dostępu 

do regulaminu konkursu, nie został umieszczony  na stronie internetowej Urzędu. A jest to ważna sprawa 

dla sołectwa. Otrzymała informację, że powyższy regulamin znajduje się w Wydziale Rolnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że omawiamy rok 2019 i na tym należy się skupić. Ze skargi 

wynika, że regulaminu nie ma ale na podstawie przygotowanych dokumentów przez Wydział RN  jest to 

taki regulamin wydany zarządzeniem Nr 270/2019 z dnia 22 lipca 2019r. Został wysłany do wszystkich 

sołectw z terenu gminy Lewin Brzeski, także każde sołectwo otrzymało regulamin.  

Przewodnicząca Komisji zapytała sołtysa sołectwa Chróścina czy regulamin ten został przekazany dla WKG 

w Chróścinie. 

Sołtys Chróściny Roman Zazula potwierdził, że otrzymał taki regulamin. Poinformował, że na tej podstawie 

Sołectwo zgłosiło uczestnictwo w  Gminnym Konkursie Koron Dożynkowych, Wieców  i Prac Plastycznych  

jak i kartę zgłoszeniową do uczestnictwa w konkursie Koron Dożynkowych podczas obchodów Dożynek 

Wojewódzkich. 

Przewodnicząca Komisji podsumowując wypowiedź powiedziała, że zasady jak i regulamin dla sołectwa 

był znany, nie można powiedzieć że brakowało regulaminu. 

Pani Renata Zazula zabierając głos powiedziała, że brak było regulaminu do konkursu wojewódzkiego. 
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Przewodnicząca Komisji kolejno zaznaczyła, że w złożonej skardze  jest zapisane „brak regulaminu 

konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski”. 

Pani Renata Zazula powiedziała, że jest taki regulamin ale nie ma jasnego zapisu, że korona, która zwycięży 

bierze udział w konkursie wojewódzkim. 

Sołtys Chróściny, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami i radny Stanisław Piszczek 

potwierdzili, że w Zarządzeniu Nr 270/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 lipca 2019r.  

w rozdziale 5 w § 8 ust. 9 jest zapis o treści „Korona, która zostanie nagrodzona I miejscem będzie 

reprezentowała Gminę Lewin Brzeski w tym samym dniu w Konkursie Wojewódzkim”. 

Radny Stanisław Piszczek dodał, że sołectwa na tej podstawie rozpoczęły prace nad koronami, uczestniczył 

w spotkaniu z sołtysami, które odbyło się w m-cu maju. 

Przewodnicząca Komisji jeszcze raz podkreśliła, że regulamin był dostępny, zapis jest czytelny. 

Pani Renata Zazula po raz kolejny zaznaczyła, że winien być dostępny na stronie internatowej Urzędu. 

Kierownik Wydziału RN Wioletta Kruk – Jaromin powiedziała, że jest chętna do współpracy, jeżeli jest to 

wskazówka to jak najbardziej. 

Pani Renata Zazula powiedziała, że regulamin winien być wcześniej doręczony. Jeszcze raz zaznaczyła, że 

regulamin winien być ogólnie dostępny a nie, że mamy czekać kiedy go dostaniemy. Poinformowała, że 

razem z tym regulaminem przyszedł regulamin konkursu  „Koron Dożynkowych 2019” organizowany 

podczas Dożynek Wojewódzkich. Były wysłane dwie karty zgłoszeniowe. 

Kierownik Wydziału RN poinformowała, że w piśmie skierowanym do Sołtysów wyjaśniono zasady 

konkursu. Razem z tym pismem wysłano regulamin wraz z kartą, która obligatoryjnie była do wypełnienia, 

aby państwo wiedzieli jak tworzyć korony, co roku jest taki zamysł żeby było wiadomo jak się przygotować 

do konkursu.  

Sołtys Roman Zazula powiedział, że brak jest regulaminu określającego , która korona wygrywa i jedzie  

w przyszłym roku na dożynki wojewódzkie. 

Pani Renata Zazula zaznaczyła, że chodzi o zapis który został zmieniony później na koniec m-ca sierpnia.  

Kierownik Wioletta Kruk-Jaromin poinformowała, że tą zmianę sołectwa otrzymały 30 sierpnia br. 

Sołtys  Chróściny poinformował, że otrzymał 02 września br.  

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że z naszego punktu widzenia jest tu pewna nieścisłość , natomiast 

zakładamy i wiemy o tym, że regulamin jest. Pierwsza część skargi dotyczy regulaminu, regulamin był 

opracowany i dostarczony sołectwom. Druga cześć skargi dotyczy, że regulamin został skorygowany i to 

najważniejszy punkt, sołtys Chróściny otrzymał dopiero 02 września br.  

Pani Renata Zazula powiedziała, że wszyscy wiedzą jakie były ustalenia z sołtysami w m-cu maju tego roku.  

Kierownik Wydziału Wioletta Kruk – Jaromin jeszcze raz przypomniała, że regulaminy do wszystkich 

sołectw wraz z wyjaśnieniami były wysłane do wszystkich sołectw.  

Sołtys Chróściny podkreślił, że właśnie rozchodzi się o zmianę tego regulaminu, najpierw otrzymał 

regulamin, który   miał obowiązywać na dożynkach wojewódzkich a tydzień przed dożynkami 

wojewódzkim otrzymał zmianę regulaminu.  
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Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin powiedziała, że należy uściślić, że sołectwo otrzymało dwa regulaminy 

tj. regulamin gminny i regulamin wojewódzki. Ponadto w piśmie przewodnim szczegółowo opisano jakie 

należy podjąć działania.  

Sołtys potwierdził, że otrzymał dwa regulaminy. 

Pani Renata Zazula również potwierdziła, że były dwa regulaminy i dwie karty zgłoszeniowe. 

Kierownik Wydziału Wioletta Kruk - Jaromin powiedziała, że do każdego sołectwa, regulaminy zostały 

wysłane wraz z kartami zgłoszeniowymi, które stanowią załącznik do regulaminu. 

Pani Renata Zazula zwracając się do Kierownika Wydziału RN, powiedziała że 29 sierpnia 2019r. wysłała 

na e-mail wydziału materiały – zdjęcia korony. Winna Jej wtedy powiedzieć, że nie ma przesyłać  

dokumentów. Korona została wykonana od podstaw, cały czas były robione zdjęcia, które następnie miały 

być przekazane do  Urzędu Marszałkowskiego w celu ich  rozpatrzenia. Należało wtedy Jej  powiedzieć , 

że proszę nie przesyłać ponieważ jest już korona wybrana do reprezentowania Gminy Lewin Brzeski na 

dożynkach wojewódzkich. 

Pani Renata Zazula zaznaczyła, że ustalenia odnośnie koron na spotkaniu majowym były inne. Nasz sołtys 

powiedział, dziewczyny robicie koronę na dożynki, wszystkie korony będą zebrane na placu  

i w tym samym dniu odbędzie się konkurs koron dożynkowych gminny i wojewódzki 

Kierownik Wydziały RN wyjaśniła, że jeśli chodzi  o materiał zdjęciowy, który został przysłany do urzędu, 

wynikał z gminnego regulaminu, który został przesłany do wszystkich uczestników a nie tylko do sołectwa 

Chróścina. Każde sołectwo było zobligowane przesłać zdjęcia, które następnie zostały przesłane do Urzędu 

Marszałkowskiego. Tak wynikało z regulaminu wojewódzkiego, dlatego też zostały wysłane dwa 

regulaminy ( gminny i  wojewódzki), oprócz tego wyjaśniono w piśmie .  

Pani Renata Zazula zapytała Kierownika czy do Urzędu Marszałkowskiego wysłała wszystkie dokumenty. 

Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin odpowiedziała, że wszystkie dokumenty dotyczące konkursu koron 

dożynkowych zostały wysłane zgodnie z regulaminem. 

Sołtys Chróściny zaznaczył, że wszystkie korony miały brać udział w konkursie gminnym. 

Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że  Urząd Marszałkowski musi posiadać dokumentację, potwierdzenie 

poprzez wykonanie zdjęć każdej korony z naszej gminy biorącej udział w konkursie 

Pani Renata Zazula zapytała, co będzie z koronami, które nie startowały w konkursie wojewódzkim.   

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że to pytanie jest do Urzędu Marszałkowskiego, Ona działała zgodnie 

z regulaminem wojewódzkim. 

Pani Renata Zazula zapytała do jakiego wydziału została wysłana dokumentacja. 

Kierownik Wydziału RN odpowiedziała , że do Urzędu Marszałkowskiego do  departamentu, który 

organizuje, odpowiada za organizację dożynek. Jest zapis regulaminowy, którego należy przestrzegać, 

dotyczył wszystkich sołectw, to nie jest jakiś wymysł. 

Pani Renata Zazula stwierdziła, że wcześniej nigdy nie byli o to proszeni. 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że po raz pierwszy był wysyłany materiał zdjęciowy, dlatego też do 

wszystkich dzwoniła i prosiła o przesłanie na e-maila. Sama całą dokumentację kompletowała i wysłała. 

Należało się dostosować  do terminu który wynikał z regulaminu wojewódzkiego. 
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Pani Renata Zazula powiedziała, że z przeprowadzonej rozmowy z Panią Kierownik Wydziału RN wynikał 

zupełnie inny sens regulaminu konkursu. Zwróciła się z zapytaniem do Kierownika, czy pamięta rozmowę, 

gdzie mówiła, że sołectw Chróścina zostanie zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego do konkursu 

wojewódzkiego. 

Kierownik Wydziału RN odpowiadając, powiedziała, że jest Jej trudno się teraz ustosunkować do 

przeprowadzonej rozmowy, jaki był jej kontekst. Nie pamięta o co była pytana. Wszystkie sołectwa były 

traktowane jednakowo, zgodnie z regulaminem. 

Sołtys Chróściny potwierdził, że wszystkie zgłoszone przez sołectwa korony miały brać udział w gminnym 

konkursie, następnie wybrana korona miała brać udział w konkursie wojewódzkim, dlatego też wszystkie 

sołectwa miały dostarczyć zdjęcia koron. 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że korony tworzy się przez pół roku.  

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że wszystkie działania  był podejmowane zgodnie z regulaminem 

wobec wszystkich sołectw.  

Pani Renata Zazula zapytała o zapis w regulaminie wojewódzkim dot. przesłania zdjęć. 

Kierownik Wydziału RN odczytała treść regulaminu gminnego – „Z uwagi na konieczność zgłoszenia 

wszystkich prac konkursowych z terenu Gminy Lewin Brzeski do Zarządu Województwa Opolskiego, który 

jest organizatorem Konkursu Koron Dożynkowych podczas Dożynek Wojewódzkich, należy do dnia  

2 września 2019r. dostarczyć do tut. Urzędu do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (ul. 

Rynek 26, pokój nr 11) dokumentację fotograficzną z prac nad Koroną”. 

Następnie Kierownik odczytała  treść § 8 ust. 4 regulaminu konkursu wojewódzkiego – „ Powyższy termin 

zgłoszenia nie dotyczy Gminy Lewin Brzeski, która może dokonać zgłoszenia pracy reprezentującej ją  

w Konkursie do godz. 9:00 w dniu 8 września 2019r. pod warunkiem, że wszystkie prace z terenu Gminy 

Lewin Brzeski wraz z ich dokumentacją fotograficzną zostaną zgłoszone do dnia 4 września 2019r.”. 

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że sołectwa mając na uwadze regulamin przesłany w m-cu lipcu  

i stanowisko które reprezentował Z-ca Burmistrza Dariusz Struski na spotkaniu z sołtysami w m-cu maju 

podjęły pracę nad wykonaniem korony. W zarządzeniu Burmistrza podpisanym w m-cu lipcu jest wyraźnie 

zapisane, że korona która wygra w konkursie gminnym będzie reprezentować koronę  

w konkursie wojewódzkim. Koronę robi się przecież przez pół roku, sołectwo się nastawiło, że mogą mieć 

szanse, że może ich korona  wygra i będą się reprezentować w konkursie wojewódzkim. Mieszkańcy  

w skardze piszą, że na dożynkach parafialnych w Skorogoszczy tj. 25 sierpnia br. czyli miesiąc od wydanego 

przez Burmistrza zarządzenia ustalającego regulamin konkursu -  Burmistrz mówi, że jest  tradycją, korona 

która zajęła I miejsce w dożynkach gminnych danego roku to na drugi rok reprezentuje swoją koronę  

w dożynkach wojewódzkich. Mieszkańcom chodzi o to, że zostali oszukani, bo kto  

w ostatniej chwili zmienia reguły, tydzień przed dożynkami. Przez to mieszkańcy czują się oszukani i jego 

zdaniem mają rację, też czułby się oszukany. Nie może tak być w przyszłości, żeby zmieniać w trakcie 

wykonywania koron, trzeba się trochę szanować, szanować mieszkańców, sołtysów, bo sołtysi już mają 

dosyć pracy w sołectwach.  

     

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że praca sołtysów jest niewdzięczna, również dzisiaj przeprowadziła 

rozmowę  z Panią sołtys z jednego sołectw, też takie zdanie usłyszała.  Pozwoliła sobie porozmawiać  

z sołtysami, którzy brali udział  w konkursie, sołectwa nie wniosły skargi na piśmie ale jest wśród nich duże 

niezadowolenie. 
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Pani Renata Zazula powiedziała, że wie o tym, że pani Sołtys po dożynkach parafialnych w Skorogoszczy 

była u Pana Burmistrza jak już było jasne, że to korona ze Skorogoszczy będzie reprezentować Gminę  

w dożynkach wojewódzkich. W formie pisemnej nikt się nie odważył do tej pory, ale ja myślę, że ludzie 

maja coraz większą świadomość  i będą takie roszczenia. My mieszkańcy chcemy być traktowani poważnie 

przez naszego włodarza.  

Następnie Pani Renata Zazula poinformowała, że wtedy ich korona nie byłaby z takich rozmachem 

wykonywana, nie musiałaby ścinać tyle zboża, nie potrzebowałaby aż tyle rąk do pracy, bo już by wiedziała, 

że tylko biorą udział w dożynkach gminnych. Pracowały codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 

17.00 do 20.00 lub 21.00. Jest mnóstwo pracy. Na pewno inaczej by zaplanowała, ponieważ z dużym 

rozmachem w tym roku zrobiły koronę. 

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że jest też wtedy inne nastawienie ludzi. Nagle dowiadują się  

o zmianie.  

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że czują się oszukani. Oglądamy transmisję z sesji, analizujemy to co 

Burmistrz mówi o Nas. Zmienia wcześniej podjętą już decyzję, tłumacząc się, że nie wiedział o takich 

ustaleniach. Uważa, że jest to jawne kłamstwo, bo wiemy że wiedział Burmistrz doskonale, co podpisał. 

Powiedział, że kobiety z Chróściny  działają, ale są też  roszczeniowe i tak nie może być. Dlatego też, kobiety 

z Chróściny poczuły się dotknięte i zirytowane.  

Pani Renata Zazula podkreśliła, że wcale nie są roszczeniowe tylko chcą,  aby Burmistrz traktował ich 

dobrze i sprawiedliwie.  

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że z przedłożonych dokumentów wynika o podpisaniu przez 

Burmistrza Zarządzenia z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie regulaminu gminnego konkursu koron 

dożynkowych. Burmistrz zawsze może wprowadzić zmianę do wydanego zarządzenia. Tylko, że 

wprowadzona zmiana zarządzeniem z dnia 30 sierpnia  2019r.  dotyczyła reprezentowania korony  

w konkursie wojewódzkim.  

 

Sołtys Chróściny zwrócił uwagę, że zarządzenie z dnia 22 lipca br. dot. regulaminu podpisał Burmistrz, czyli 

musiał wiedzieć jaki jest zapis w regulaminie, wie co podpisuje. 

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że kobiety w Przeczy nie chcą już robić koron dożynkowych. 

 

Pani Renata Zazula podkreśla, że chodzi Im o zasady, ustala się regulamin a następnie na potrzebę „chwili”  

zasady się zmienia. 

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że regulamin był już ustalony i w ostatniej chwili został zmieniony 

ustnie 25 sierpnia br.  

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że skądś wyszło, że w naszej gminie jest jednak tradycją, korona 

nagrodzona I miejscem podczas dożynek gminnych w 2018 roku reprezentuje w dożynkach wojewódzkich. 

Odczucia są takie, że sołtysi od samego początku nie byli dobrze poinformowani. Nie było też zapisane  

w regulaminie.  
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Pani Renata Zazula powiedziała, że dopiero teraz Burmistrz oznajmił jasno na dożynkach wojewódzkich co 

do reprezentowania koron w dożynkach wojewódzkich. Podczas rozstrzygnięcia konkursu powiedział, że 

w zwycięzcą w gminnym konkursie zajmując I miejsce jest korona sołectwa Chróściny. Uważa, że 

analogicznie winien postąpić w zeszłym roku, kiedy były dożynki gminne w sołectwie Wronów, a wtedy 

nie było takiej deklaracji.   

 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że  ogłoszona informacja przez Burmistrza na dożynkach 

wojewódzkich jest na podstawie Zarządzenia z dnia 30 sierpnia br. Właśnie w tym zarządzeniu zostało 

zmienione, że zwycięzca  koron z tego roku będzie reprezentował Gminę w 2020 roku. Fakt, że w 

regulaminie konkursu koron na rok 2018 nie było takiej informacji. Regulamin kończył się na poziomie 

wręczenia nagród. 

 

Radny Piotr Czepułkowski zwrócił uwagę, że regulamin nie był sprecyzowany.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że Wydział RN przedłożył wyjaśnienie w którym wyjaśnia, że  

w naszej gminie jest tradycją, że laureat gminnego konkursu koron awansem przechodzi do 

reprezentowania korony w konkursie dożynek wojewódzkich. Dlatego też, w ten sposób sołectwo 

Skorogoszcz zostało zgłoszone przez Burmistrza. 

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że laureaci gminnego konkursu koron dożynkowych nie brały udziału  

w konkursie koron dożynek wojewódzkich.  

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że różnie to było nie można powiedzieć, że nie brały udziału. 

 

Pani Renata Zazula zwróciła się z zapytaniem kiedy ostatni  raz była reprezentowana korona z naszej 

gminy. Uważa, że bardzo dawno temu.  

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że musiałaby sprawdzić, bo nie pamięta, przejrzeć wszystkie teczki. 

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że jak pamięta to na pewno bardzo dawno w konkursie wojewódzkim 

brała udział tylko korona z sołectwa Sarny Małe i od tamtej pory raczej nikt. Sołectwo Chróścina zaczęło 

zabiegać po dożynkach w sołectwie Przecza, aby reprezentować gminę Lewin Brzeski w wojewódzkim  

konkursie koron dożynkowych. Mieszkańcy Chróściny stwierdzili, że jeżeli ich korona reprezentowała 

gminę w powiatowych dożynkach to również mogą reprezentować gminę w dożynkach wojewódzkich 

 i od tego się zaczęło.  

  

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że w przypadku zorganizowania powiatowych dożynek, znowu nie 

będzie wiadomo, które sołectwo będzie reprezentowało gminę. Nigdy nie wiadomo kiedy się odbędą, 

które dożynki będą wcześniej, gminne czy powiatowe.  

  

Kierownik Wydziału RN poinformowała o przeprowadzonej rozmowie ze Starostwem Powiatu Brzeskiego 

w sprawie organizacji dożynek powiatowych, otrzymała informację, że z braku środków finansowych  

w najbliższym czasie rezygnują z ich organizacji. Powiat zawsze organizował z jedną z gmin, tak jak 

niedawno z naszą gminą w Przeczy.  
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Sołtys Chróściny powiedział, że korona, która zajęła I miejsce w konkursie gminnym winna brać udział  

w tym samym roku w konkursie  wojewódzkim. W tym roku wygrała nasza korona, a może być też  taka 

sytuacja, że albo przetrzymamy ją do następnego roku, albo trzeba będzie ją od nowa tworzyć. Ponadto 

wszyscy już ją pooglądali i widzieli jak została zrobiona. Sołtys zwrócił uwagę, że np. sołectwo Sarny Małe 

wykona w przyszłym roku o wiele ładniejszą koronę od naszej, a My pojedziemy z mniej ciekawą koroną 

na dożynki wojewódzkie. Dożynki gminne musiałyby się odbyć zawsze przed dożynkami wojewódzkimi, 

ale z tymi terminami jest zawsze największy problem. Jest tak już trzeci rok, że odbywają się w tym samym 

terminie dożynki gminne i wojewódzkie.  

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że w obecnym regulaminie wprowadzono zapis, że korona 

nagrodzona I miejscem będzie reprezentowało gminę w konkursie wojewódzkim w roku 2020. 

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że  i tak może być problem bo nigdy nie wiadomo w jakim terminie 

odbędą się dożynki gminne i powiatowe. 

 

Kolejno Kierownik Wydziału RN powiedziała, że jest czasem tak, że dożynki  wojewódzkie odbywają się 

wcześniej od gminnych. 

 

Pani Renata Zazula i Sołtys Chróściny zwrócili uwagę, że jak nasze sołectwo uczestniczyło w dożynkach 

wojewódzkich w Namysłowie to w tym samym dniu  były dożynki gminne w Buszycach. Podobnie było  

w zeszłym roku kiedy reprezentowali koronę w Otmuchowie za sołectwo Skorogoszcz, które zrezygnowało 

z reprezentowania gminy, to w tym samym dniu odbyły się dożynki gminne w sołectwie Wronów. Co roku 

w tym samym dniu są dożynki  wojewódzkie i gminne.  

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że sołectwo Skorogoszcz otrzymało propozycję reprezentowania gminy 

w dożynkach wojewódzkich.  

 

Kierownik Wydziału RN poinformowała, że nie podobno tylko zgodnie z gminna tradycją, tak jak było 

dotychczas. 

 

Pani Renata Zazula zwróciła uwagę, że właśnie brakuje konkretnych zasad, nie powinno tak być, że 

podobno, że ktoś komuś proponuje na telefon. 

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że jeśli chodzi o konkurs wojewódzki, to zazwyczaj dzwoni się do 

sołectwa nagrodzonego, czy wyraża chęć reprezentowania gminy. Żadne sołectwo nie było zmuszane do 

uczestniczenia w konkursie koron.  Sołectwo Skorogoszcz wolało zaprezentować się w konkursie gminnym 

niż jechać na dożynki wojewódzkie. W zamian pojechał laureat II miejsca czyli sołectwo Chróścina 

 

Pani Renata Zazula i Sołtys Chróściny zwrócili uwagę, że przez dwa lata sołectwo Chróścina w ogóle nie 

brali udziału w gminnych dożynkach bo uczestniczyli w dożynkach wojewódzkich. 

 

Następnie Pani Renata Zazula zapytała co będzie jak w przyszłym roku z jakiegoś powodu  Chróścina nie 

będzie mogła reprezentować gminy w dożynkach wojewódzkich. 

 

Kierownik Wydziału RN odpowiedziała, że wtedy pojedzie sołectwo, które zajęło II miejsce. 
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Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że brak jest też takiego zapisu w regulaminie.  

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że nie może być tak szczegółowy regulamin, ponieważ zawsze może 

się coś wydarzyć.  

 

Przewodnicząca Komisji, radny Stanisław Piszczek, sołtys Chróściny Roman Zazula stwierdzili, że  

w regulaminie winne być jasne i precyzyjne zapisy w przypadku braku możliwości uczestniczenia laureata 

w konkursie wojewódzkim, ponieważ zawsze może coś się wydarzyć.   

 

Radny Piotr Czepułkowski zwrócił uwagę, że należy bardziej  doprecyzować gminny regulamin koron 

dożynkowych. 

 

Kierownik Wydziału RN powiedziała, że zapis w regulaminie jest, ale  skarżącym bardziej chodzi o zbyt 

późną wprowadzoną zmianę w regulaminie,  o to się przecież rozstrzyga. Sołtys regulamin otrzymał oraz 

Panie wykonujące koronę. Sam regulamin był jasno sprecyzowany. Z Państwa rozmowy wnioskuję że 

chodzi o krótki termin do wprowadzonej zmiany i że w ogóle została wprowadzona.  

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że  wprowadzono  w ostatniej chwili. 

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że właśnie o to Im chodzi, że w ostatniej chwili wprowadzono zmianę do 

regulaminu, zmienione na potrzebę chwili. 

 

Sołtys Chróściny powiedział, że od m-ca maja było już wiadomo o zasadach konkursu, a tu tydzień przed 

dożynkami wprowadza się zmianę.  

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że gdyby wiedziały wcześniej, że sołectwo Skorogoszcz będzie 

reprezentowało koronę w dożynkach wojewódzkich,  to inaczej zrobiłyby swoją koronę. Ponadto 

otrzymały propozycję reprezentowania Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu w dożynkach 

wojewódzkich, ale odmówiły. Chciały wziąć udział w konkursie gminnym. 

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Burmistrz może zawsze wprowadzić zmianę do regulaminu, tylko 

jak skarżący zwrócili uwagę nie na etapie tworzenia korony, tydzień przed konkursem. Chodzi  

o termin wprowadzenia zmiany, korona dożynkowa była już prawie gotowa. 

 

Radny Stanisław Piszczek dodał, że tak nie powinno być. Korona była już gotowa, brała udział  

w dożynkach parafialnych w Skorogoszczy. Okazało się wtedy, że sołectwo Skorogoszcz będzie 

reprezentowało swoją koronę w dożynkach gminnych. 

 

Pani Renata Zazula poinformowała, że gdyby z Sołtysem nie ostudziła emocji mieszkańców, to efekt byłby 

taki, że korona  by nie brała udziału w dożynkach gminnych, kobiety, które wykonały koronę miały  

nastawienie, że w ogóle nie będą uczestniczyć w dożynkach, nie będą więcej robić korony. Dopiero po 

rozmowach,  emocje zostały ostudzone, ale część osób zrezygnowało, większość młodzieży, bo poczuła 

się dotknięta. Miała uczestniczyć w korowodzie i zrezygnowała, w związku na powstałą sytuację,  czują się 

oszukani i nie będą brać udziału, pomimo, że były już uszyte dla nich stroje.  
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Przewodnicząca Komisji powiedziała, że można wprowadzać zmiany tylko, nie na takim etapie, gdzie praca 

nad koroną jest ukończona.  

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że chodzi o stosunki międzyludzkie, choćby wszystkich traktować 

jednakowo. Nie wprowadzać zmian w ostatniej chwili, uważa, że jest to w nie porządku. Stoi na 

stanowisku, że skarga jest zasadna, jest niesprawiedliwe wprowadzać zmiany w ostaniem tygodniu. 

organizacji dożynek. Tym bardziej informując, podczas dożynek parafialnych w Skorogoszczy w dniu 25 

sierpnia br., że takie są reguły. 

 

Sołtys Chróściny podkreślił, że o wiele wcześniej wszyscy wiedzieli jakie będą zasady konkursu. Jeśli 

Skorgoszcz miała obiecane, że będzie gminę reprezentować w dożynkach wojewódzkich, to po otrzymaniu 

zarządzenia Burmistrza z dnia 22 lipca br. w sprawie regulaminu konkursu koron dożynkowych winna 

wnieść skargę do Burmistrza. Nic z tym nie zrobiła. Następnie poinformował, że nie wiedział , że sołectwo 

Skorogoszcz będzie reprezentować gminę w dożynkach wojewódzkich, dopiero tydzień przed dożynkami 

otrzymał dwa telefony od sołtysów z informacją o wytypowaniu Skorogoszczy, że będzie zmiana  

w regulaminie, był tym zszokowany. Zadzwonił do Z-cy Burmistrza, ale przebywał na urlopie. 

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na etapie przygotowań do dożynek pierwsze spotkanie  

z sołtysami  odbyło się w m-cu  maju, potem miały być jeszcze kolejne spotkania, bynajmniej  tak słyszała. 

Zapytała czy odbyły się kolejne spotkania, czy był regulamin na którym już bazowano. 

 

Renata Zazula poinformowała, że Burmistrz powiedział, że są jasne reguły, ale tak naprawdę tych reguł 

nie ma, zmianę w regulaminie wprowadził dopiero na koniec m-ca sierpnia.  

 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że informacja o reprezentowaniu korony ze Skorogoszczy  trafiła po 

25 sierpnia br. czyli pierwsza informacja padła w niedzielę podczas parafialnych dożynek  

w Skorogoszczy. 

 

Sołtys z Chróściny poinformował, że w niedzielę nie było jeszcze do końca wiadomo, dopiero później się 

dowiedział, o ustalaniach niedzielnych.  Otrzymał telefony od sołtysek, czy wiem o zmianie 

reprezentowania korony w dożynkach wojewódzkich. Ponieważ wiedzą, że nasze sołectwo bardzo się 

angażuje w wykonaniu korony i dzwonią czy wiem coś w tej sprawie. Byłem zszokowany, że tak zrobiono 

prawie parę dni  przed dożynkami. Jeszcze pisma wprowadzającego zmianę w regulaminie konkursu nie 

otrzymałem, tylko już miałem telefony.   

  

Przewodnicząca Komisji zapytała sołtysa, czy korona była już gotowa? 

 

Pani Renata Zazula powiedziała, że była już gotowa tylko technicznie mieli ją jeszcze poprawić. 

 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie, poinformowała, że komisja odniesie się do dwóch 

argumentów tj.  

-  brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich,  

-  brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji kończąc dyskusję poinformowała, że sołectwo Chróścina otrzymało 

regulamin, co potwierdził Sołtys, tylko jest uwaga, że regulamin winien być dostępny w BIP. Pomimo 
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uprawnień jakie ma Burmistrz taka zmiana nie powinna nastąpić na etapie tydzień przed dożynkami. Bo 

faktycznie prace są już przygotowane. Najpierw sołectwo dowiedziało się „pocztą pantoflową” a później 

dopiero był przesłany dokument. Należy opracować projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza. Komisja musi wydać opinię czy uznaje skargę w całości za zasadną lub bezzasadną 

lub dzielimy ją na dwie części. 
 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że tu chodzi o zmianę zasad, sołectwo Chróścina czuje się 

pokrzywdzone, mają rację ponieważ w ostatniej chwili zostały zmienione zasady. Należy skargę rozdzielić, 

bo regulamin był, nie można tego podważyć. Czują się pokrzywdzeni, że regulamin został zmieniony jak 

już korony były wykonane, gotowe do prezentacji. Na dożynkach parafialnych powiedziano, że są reguły, 

jest tradycja, to oczywiste, że ludzie czują się pokrzywdzeni. 
 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że jeśli dochodziło do takich incydentów, że sołectwo nie chciało 

przyjeżdżać na dożynki, dopiero po ostudzeniu emocji zdecydowali się na udział, to świadczy o ich 

zaangażowaniu i emocjach jakie w to wkładają.  

 

Radny Piotr Czepułkowski potwierdził, że faktycznie zbyt późno poinformowano o zmianie regulaminu.  
  

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że jesteśmy za Burmistrzem jak dobrze działa,  głosujemy cały czas 

„za”, jeżeli jest tak sytuacja to należy powiedzieć prawdę.  

  

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że jesteśmy reprezentantami mieszkańców, jesteśmy dla nich, ich 

sprawy załatwiamy, nasi mieszkańcy z jednej czy z drugiej wioski wierzą w naszą rolę. Nie da się nie zgodzić 

z tym, że zbyt późno wprowadzono zmianę w regulaminie konkursu koron, mając na uwadze, że Burmistrz 

zawsze może wprowadzić zmianę. Przewodnicząca podkreśliła, że każdy zagłosuje nad skargą wg swojej 

opinii. 

 

Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że wprowadzona zmiana  winna być podana z większym 

wyprzedzeniem, żeby sołectwa mogły się szybciej zapoznać.   

 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że tu chodzi, aby osoby nie skarżyły się i nie pisały skarg na 

Burmistrza, na pewno Burmistrzowi na tym zależy. Tak na przyszłość zasady konkursu byłyby już jasne.  
  

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że do czynnika tradycji komisja winna się nie odnosić,  też nie 

możemy powiedzieć, że Komisja ignoruje tradycję, ale nadrzędną sprawą  jest regulamin konkursu. 

Burmistrz opiera się o tradycję, tłumacząc, że tradycją gminy jest, że laureat konkursu w dożynkach 

gminnych reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich.  
 

Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że oczywiście ludzie są mocno zawiedzeni tą całą sytuacją.  
 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że ludzie coraz bardziej się zniechęcają, coraz mniej będzie koron 

dożynkowych, wie bo, z ludźmi mieszka.  

 

Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że ludzie czują się mocno zawiedzeni całą sytuacją, tym bardziej, że 

coraz mniej ludzi, którzy kultywują tradycje, obyczaje a  jak dojdą takie bodźce zniechęcające, doczekamy 

się, że nikt nie będzie przystępował do  konkursów.  
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Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na przyszłość rzutuje to na wszelkie inne kwestie i działania, 

gdzie są proponowane zmiany. Kwestia takiego właśnie czynnika, aby nie zmieniać albo wewnątrz 

Urzędu doprecyzować zasady i dopiero przekazywać informację dalej. Dzisiaj mamy korony, nie możemy 

powiedzieć, że w każdym czasie Burmistrz może wprowadzić zmiany. Przewodnicząca powołując się na 

wypowiedź radnego Stanisława Piszczek powiedziała, że  z ludźmi trzeba się liczyć.  

Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że wszelkie radyklane zmiany w regulaminie winne być 

wprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu, zaznajomieniu społeczeństwach. O zmianach informować 

z większym wyprzedzeniem a nie w ostatniej chwili, tak żeby nie było zaskoczenia. 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że uchwały wchodzą w życie po dwóch tygodniach a tu nawet nie 

było tygodnia. 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na pewno zarządzenia idą innym trybem niż uchwały, ale mimo 

wszystko jest jakaś  informacja. 

Radny Stanisław Piszczek powiedział, że tu chodzi o to, że ludzie się narobią, robią przez pół roku koronę.  

Na tym komisja zakończyła dyskusję. 

Komisja przystąpiła do opracowania projektu uchwały: 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z dokumentacją skargi i wyjaśnieniami złożonymi na 

piśmie przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Wydziału Rolnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami postanowiła podzielić skargę na dwie części tj. 

1) skarga w części dot. brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach 

wojewódzkich: 

Ustalono, że nadrzędnym dokumentem w rozstrzyganiu gminnego konkursu jest regulamin wydany 

Zarządzeniem Nr 270/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego w dniu 22 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia 

gminnego konkursu „Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019” i ustalenia nagród dla 

laureatów. Zarządzeniem Nr 308/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje 

wprowadzona zmiana w § 8 pkt 9 o treści: „Sołectwo, którego Korona/Praca Plastyczna zostanie 

nagrodzona I miejscem, będzie reprezentowało Gminę Lewin Brzeski w Konkursie Wojewódzkim w roku 

2020”. W regulaminie z dnia 22 lipca 2019r. był zapis – „Korona, która zostanie nagrodzona I miejscem 

będzie reprezentowała Gminę w tym samym dniu w Konkursie Wojewódzkim”.  Na podstawie Regulaminu 

z dnia 22 lipca 2019r. Sołectwo Chróścina zgłosiło swój udział w Konkursie Gminnym, który miał być 

przeprowadzony w dniu 8 września 2019r., w dniu dożynek wojewódzkich. Po wprowadzonej zmianie  

w regulaminie wytypowano koronę sołectwa Skorogoszcz do reprezentowania gminy  

w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych w dniu 8 września 2019r. Wprowadzona zmiana (tydzień 

przed dożynkami wojewódzkimi) na tak późnym etapie wywołała niezadowolenie wśród sołectw. Korona 

sołectwa Chróścina była gotowa, została wystawiona na Parafialnych Dożynkach w Skorogoszczy w dniu 

25 sierpnia 2019r. W tak krótkim terminie wprowadzona zmiana doprowadza do zniechęcenia, do nie 

podejmowania inicjatyw na rzecz gminy. Należy też mieć na uwadze duże zaangażowanie sołectwa przy 

tworzeniu korony. Ponadto wzięto pod uwagę, że Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie otrzymało 

propozycję zrobienia korony dożynkowej dla Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu  

i reprezentowania Ich na Dożynkach Wojewódzkich organizowanych w naszej gminie. Sołectwo 

odmówiło, postanowiło wystąpić w konkursie gminnym licząc na zwycięstwo, byli lojalni wobec gminy, 

tymczasem odebrano im szanse uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich.  
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W świetle dokonanego rozpatrzenia sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (w przeprowadzonym 

głosowaniu w obecności 3 radnych -  3 głs. „za” przy „0” głs. „przeciw”,  „0” głs. „wstrzymujących się” ) 

uznaje skargę na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego w tej części za zasadną.  

 

Komisja proponuje nie wprowadzać istotnych zmian w regulaminie już po ogłoszonym konkursie  

i ustalonych zasadach,  a w przypadku wprowadzenia zmian,  w terminie do zaakceptowania przez 

uczestników. Regulamin konkursu winien być podany na stronie internetowej.  
 

2) skarga w części dot. brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę 

Lewin Brzeski: 

Ustalono, że konkurs gminny został ogłoszony w dniu 22 lipca Zarządzeniem Nr 270/2019 Burmistrza 

Lewina Brzeskiego w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace 

Plastyczne 2019” i ustalenia nagród dla laureatów.  W tym samym dniu, wysłano regulamin konkursu do 

wszystkich sołectw z terenu gminy, wraz z regulaminem konkursu oraz kartą zgłoszeniową uczestnictwa 

w Konkursie Koron Dożynkowych 2019 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich w dniu  

8 września 2019 r. w Lewinie Brzeskim. Zmianę do regulaminu wprowadzono w dniu 30 sierpnia 2019r. 

Zarządzeniem Nr 308/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego, która dotyczyła reprezentowania gminy  

w Konkursie Wojewódzkim w roku 2020. Zmiana do regulaminu również została wysłana do wszystkich 

sołectw, które zgłosiły się do udziału w gminnym konkursie. Zmiana zapisu w regulaminie podyktowana 

była chęcią ujednolicenia możliwości reprezentowania gminy na Dożynkach Wojewódzkich w przyszłych 

latach. Sołectwo otrzymało regulamin jak i zmianę do niego, co potwierdził sołtys sołectwa Chróścina.  

W regulaminie były opisane zasady, kryteria, organizacja i tryb rozstrzygnięcia konkursu. Ogłaszający 

konkurs zawsze ma prawo zmienić zasady w trakcie ogłoszonego konkursu. 
 

W świetle powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (w przeprowadzonym głosowaniu  

w obecności 3 radnych -  3 głs. „za” przy „0” głs. „przeciw”,  „0” głs. „wstrzymujących się” ) nie stwierdziła 

uchybień w działaniach Burmistrza Lewina Brzeskiego. W związku z powyższym uznaje się skargę w tej 

części za bezzasadną. 

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Do pkt  3 

 

Sprawy różne.  

Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak o godz. 18.00 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała: 

H. Berezowska 

                  Przewodniczący Komisji  

        

                         Ilona Gwizdak 

 

http://bip.kietrz.pl/system/obj/2854_opinia_i_wniosek_Komisji_rewizyjnej.pdf#page=2
http://bip.kietrz.pl/system/obj/2854_opinia_i_wniosek_Komisji_rewizyjnej.pdf#page=2

