
P r o t o k ó ł   NR  18/2020 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 22 października 2020r. 

  
  

 Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie 

Brzeskim ul. Rynek 14. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny 

Robert Laszuk. Powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny radny Dariusz Zięba, radny Zbigniew 

Gąsiorowski. 

Następnie zwrócił się do dyrektorów szkół i przedszkoli, że z uwagi na powstałą sytuację epidemiologiczną 

w Polsce dot. udziału liczby osób w posiedzeniu postanowiono Państwa zaprosić na posiedzenie Komisji, 

zrezygnowano zaproszenia na sesję Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 21 października 2020r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na 
dzień 27 października 2020r. dodatkowych projektów uchwał: 

 zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. 
 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 2 ppkt 8 i 9 w celu zaopiniowania 
przedłożonych projektów uchwał. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 

Komisja w obecności 5 radnych -  jednogłośnie  5 głs. „za” przyjęła wniosek. 

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco : 
 
1. Zaopiniowanie : 

1) sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2020r. do 
dnia 14 października 2020r.; 

2) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020.                            
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania  Gminy 
Lewin Brzeski i Gmin Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg; 

2) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
3) określenia stawek podatku od nieruchomości; 
4) nadania nazwy ulicy „Rzepichy” w Lewinie Brzeskim; 
5) nadania nazwy ulicy „Reja” w Lewinie Brzeskim; 
6) nadania nazwy ulicy „Siemowita” w Lewinie Brzeskim; 
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok; 
8) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
9) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. 

3. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.  
 

Do pkt 1 
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Zaopiniowanie : 
 

ppkt 1 

sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 września 2020r. do 
dnia 14 października 2020r.; 
 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego 
sprawozdania: 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności  w Urzędzie Miejskim 
w Lewinie Brzeskim. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami zostały określone obowiązki podmiotów publicznych. Wymagania służące zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują w zakresie: 
-  dostępności architektonicznej; 
-  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;  
-  dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 
Na koordynatora została wyznaczona Beata Hargot – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.  
 
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał czy został rozstrzygnięty już  przetarg nieograniczony na realizację 
zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła  „poewangelickiego” w Lewinie 
Brzeskim. 
 
Z-ca Burmistrza udzielił szczegółowych wyjaśnień z prowadzonego przetargu. Wpłynęło 5-ć ofert,  nie 
została jeszcze żadna oferta wybrana, są w trakcie sprawdzania. Najniższą cenę złożyła firma MATERIA 
Magdalena Turek. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o umorzenie należności pieniężnych dot. 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zaznaczono, że w udziale 1/2. Zwrócił się  
o wyjaśnienie tego zapisu.  
 
Z-ca Burmistrza udzielił wyjaśnień.  
 
Radny Roman Pudło zapytał, czy zostały rozstrzygnięte rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej 
przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim  w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  
 
Z-ca Burmistrza poinformował, że do rokowań zostało  dopuszczonych  - 3 oferentów, cena wywoławcza 
nieruchomości 6.790,00zł + 23% podatek VAT. Osiągnięta cena w rokowaniach wyniosła 80.000,00zł + 23% 
VAT, nabywcą nieruchomości  został KRAW  - BUD s.c. Sylwester Krawczyk Zbigniew Krawczyk. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
 
ppkt 2 
 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020.         
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 Przewodniczący Komisji powiedział, że każdy z radnych otrzymał informację o realizacji zadań 

oświatowych, dlatego też, prosi o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.  

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że w przedłożonej informacji brak 

jest ogólnego podsumowania realizacji zadań przez organ nadzorujący, brak jest słabych i mocnych stron. 

Przedstawiono tylko wyniki egzaminów z poszczególnych szkół i przedszkoli.  Kolejna uwaga dotyczy brak 

informacji o przeprowadzonym programie naprawczym w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Skorogoszczy. Stwierdził, że po zapoznaniu się z wynikami egzaminów PSP w Skorogoszczy, wyniki  

w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 są o wiele gorsze. Nie jest wcale zdziwiony, że część rodziców 

daje swoje dzieci do innych szkół niż do szkoły w Skorogoszczy. Ogółem ponad 200 dzieci z terenu gminy 

uczęszcza do innych szkół, poza teren gminy. Zapytał jakie działania są podjęte wobec szkoły  

w Skorogoszczy z uwagi na niskie wyniki z egzaminów. 

 

Dyrektor PSP w Skorogoszczy Pani Renata Pawlus odnosząc się do przedstawionych uwag, wyjaśniła, że jeśli 

chodzi o wyniki z egzaminów, -  do egzaminu przystąpiło 20 uczniów ( 19 arkuszy standardowych, jeden 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Z  prowadzonych systematycznie wewnętrznych 

diagnoz wynikało, że jest to klasa o średnich możliwościach niższych od przeciętnych. W  maju 2015 r. 

uczniowie pisali tzw. „trzecioteścik”,  za który wg WZO uzyskali ocenę dopuszczającą - 30% . Podobnie 

sytuacja przedstawiała się w ubiegłych latach, wyniki były na podobnym poziomie z wszystkich 

przedmiotów. Egzamin w 2020r. dał wynik  30,20% z wszystkich przedmiotów. Z przedstawionych danych 

wynika, że wynik egzaminu nie odbiegał od uzyskiwanych przez klasę wyników testów diagnozujących. 

Dyrektor zwróciła uwagę, że w przedstawionej informacji widać tylko statystkę, ja natomiast widzą każdego 

indywidualnego ucznia. Każdy z państwa wie w jakim środowisku szkoła pracuje, w trakcie roku szkolnego 

dochodzą uczniowie z placówki opiekuńczej znajdującej się w Skorogoszczy. Łatwo jest oceniać  uczniów 

przy takiej statystyce, gdzie na 20 uczniów aż 4 uczniów  otrzymuje wyniki z matematyki na poziomie 3,7%, 

dlatego też tak wyglądają wyniki. Nie można sobie wyobrazić ile nauczyciel musi włożyć pracy aby takiego 

ucznia utrzymać w szkole aby nie mógł wypaść z systemu edukacji, mógł przejść do następnej klasy  

i ukończyć szkołę. Podejmowano liczne działania mające na celu poprawę sytuacji w klasie, m.in. w 2017r. 

wystąpiono o zatrudnienie nauczyciela współorganizującego  kształcenie specjalne. W toku dalszych działań 

3 uczniów realizowało wybrane zajęcia edukacyjne w małej grupie. Byli to uczniowie  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 2-je uczniów z uwagi na niepełnosprawność 

intelektualną , 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, który decyzją sądu został przeniesiony do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz jeden uczeń u którego również zdiagnozowano 

niedostosowanie społeczne pod koniec ósmej klasy. Trudności edukacyjne uczniów z orzeczeniami oraz 

zachowaniem uczniów dezorganizowały pracę na lekcjach. Pomimo tego jesteśmy zadowoleni z wyników 

języka polskiego. Matematyka nie pozostawiała żadnych złudzeń ale wynik klasy w żaden sposób nie oddaje 

pracy nauczycieli. Też na wyniki ma wpływ niska frekwencja  uczniów. Frekwencja uczniów wynikała  

z sytuacji zdrowotnych uczniów oraz dysfunkcji rodzin (2 rodziny objęte nadzorem kuratora rodzinnego). 

Uczniowie, którzy mieli niską frekwencję, uzyskali najniższe wyniki na sprawdzianie. Jeden z uczniów  

z uwagi na stan zdrowia nie chodził do szkoły ani nie mógł mieć indywidualnego nauczania, jego wynik na 

egzaminie wyniósł tylko 3%.  

Dyrektor podkreśliła, że wróciwszy do pracy nie słyszała o żadnym programie naprawczym, musiał być 

wcześniej.  

Następnie Dyrektor zwróciła uwagę, że do ich szkoły również przychodzą uczniowie niedający sobie rady  

w innych szkołach, umożliwiają im ukończenie szkoły bardzo dużym nakładem pracy dydaktycznej  
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i wychowawczej. W celu poprawy efektywności kształcenia powołano zespoły nauczycieli do opracowania 

programu. Biorąc pod uwagę liczne problemy emocjonalne naszych uczniów,  a z takimi się mocno 

zmagamy, ma wpływ na wyniki dydaktyczne i funkcjonowanie klas. Biorąc pod uwagę liczne problemy w 

zachowaniu,  braku kontroli emocji, obniżonej motywacji w klasach 1,2,3 prowadzone są cotygodniowe, 

godzinne zajęcia z psychologiem szkolnym. Szkoła przystąpiła do projektu  Projekt „Szkoła Myślenia 

Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole  Program został stworzony z myślą  

o wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w rzeczywistości szkolnej. Obserwujemy, że nasi 

uczniowie często nie wiedzą co ich interesuje/nie traktują swoich zainteresowań jako coś ważnego, nie 

znają swoich potrzeb, mają bardzo niski poziom samoświadomości, to samo dotyczy rodziców, ponieważ 

frekwencja rodziców na wywiadówkach na przestrzeni lat wynosi 50-60%. To też wskazuje poziom 

zainteresowania rodziców  swoimi dziećmi. Uczniowie mają niskie poczucie własnej wartości, są 

niesamodzielni, nieodpowiedzialni, nie znają krytycznego myślenia, nie potrafią rozwiązywać problemów. 

Jako nauczyciele zdajemy sobie  sprawę, że potrzebujemy narzędzi w pracy dzięki którym  systematycznie 

będziemy wzbudzali ciekawość i zainteresowanie ucznia codziennymi zajęciami. Aby uczniowie więcej 

wiedzieli, rozumieli i zapamiętywali szkoła przystąpiła wspólnie z PSP w Łosiowie do  

4-letniego  projektu wdrożenia myślenia krytycznego w szkole. Pokładamy w tym projekcie wielkie 

nadzieje, poszukujemy nowych narzędzi do pracy również na etapie zdalnego nauczania. Ma nadzieje  na 

efekty, ale musi to być praca od podstaw od klasy pierwszej. A o efektach dopiero można powiedzieć po 

latach.  

 

Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Pan Zdzisław Biernacki odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego 

Rady Samorządu Miasta dotyczące odchodzenia uczniów ze szkoły w Skorogoszczy do innych szkół i nie 

tylko z tej szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wyjaśnił, że ogółem 60 dzieci z gminy Lewin 

Brzeski uczęszcza do innych szkół. 

 

Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Pan Zdzisław Biernacki podkreślił, że wiele dzieci jest zameldowanych na 

terenie naszej gminy ale mieszka gdzie indziej i tam odbywa obowiązek szkolny. Stąd wynika liczba uczniów 

nie chodzących do szkół, ale obowiązkiem każdej szkoły jest sprawdzenie czy ten uczeń uczęszcza do innej 

szkoły.  Nie można powiedzieć, że uczeń ten nie chce chodzić do danej szkoły.   

 

Przewodniczący Komisji dodał, że w każdej szkole jest podana liczba uczniów uczęszczających do innych 

szkół. Dobrze, że został wyjaśniony powód uczęszczania uczniów do innych szkół.  

Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektora PSP w Skorogoszczy o nieodbieranie złych 

intencji wobec jej pracy mając na uwadze placówkę Dom Dziecka. W tej placówce są zatrudnieni 

pedagodzy, którzy winni pracować z tym dziećmi, przecież różne osobowości przychodzą do placówki. 

 

Dyrektor PSP w Skorogoszczy odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformowała, że jest wiele rodziców  

o niskich aspiracjach, nie zależy im aby dziecko osiągało dobre wyniki w nauce. Większość uczniów jest 

zainteresowanych pójściem do zawodówki a następnie do pracy. Praca z uczniami o niskich możliwościach 

poznawczych jest bardzo trudna. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że nie ma pretensji do grona 

nauczycieli szkoły w Skorogoszczy, ale brakuje mu w tej informacji ustosunkowania się do programu 

naprawczego, który był realizowany w zeszłym roku, jakie zostały osiągnięte efekty. Analizując wyniki to są 
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jeszcze gorsze jak były w zeszłym roku. Słyszy się cały czas argumentację, że wyniki zaniżają dzieci z Domu 

Dziecka, Dyrektor tłumaczy, że  w szkole są trudne dzieci. 

 

Zabierając głos Dyrektor PSP w Skorogoszczy zaprzeczyła, że nic takiego nie powiedziała, właśnie nie chciała 

stygmatyzować dzieci z domu dziecka, problem polega na tym, że dzieci przychodzą w trakcie roku 

szkolnego, bardzo z dramatycznymi doświadczeniami, potrzebują różnej formy wsparcia. Z uwagi na system 

opieki zdarza się, że te dzieci wielokrotnie wracają do domu dziecka od rodziców biologicznych.  Dlatego 

jeszcze raz podkreśla, że nie chce stygmatyzować dzieci, bo nie tylko one mają niskie wyniki. Celem naszym 

jest, aby przygotować ich do dorosłego życia, nauczyć ich takiej umiejętności, aby mogły sobie poradzić, aby 

nie były klientami OPS. Pomimo różnych starań to i tak wyniki w nauce nie podwyższymy. Czujemy się za to 

odpowiedzialni. 

Następnie Dyrektor odniosła się do programu naprawczego, który był realizowany jeszcze w gimnazjum, 

poinformowała, że Kuratorium nie wniosło żadnych zastrzeżeń do jego realizacji.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektor PSP w Skorogoszczy aby nie odbierała źle zgłaszane uwagi, 

ponieważ mając na uwadze pozostałe dwie szkoły na dobrym wysokim poziomie nauczania. Podziękował 

dyrektorom i nauczycielom za utrzymanie poziomu nauczania.   

Radny Roman Pudło poinformował, że ma uwagę odnośnie współzawodnictwa między szkołami, aby było 

to rzetelnie wykonane, najpierw należałoby wprowadzić określenie poziomu intelektualnego 

poszczególnych dzieci, które chodzą do szkoły. Ponieważ, nie jest do końca obiektywne. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do dyrektorów szkół o obecną sytuację w szkołach, o ich problemach 

 w związku z pandemią Covid -19.  

 

Dyrektor PSP w Lewinie Brzeskim Pan Zdzisław Biernacki poinformował w jaki sposób prowadzone są teraz 

zajęcia w szkole, o obowiązku noszenia maseczek w klasach IV–IX. Wprowadzono inny system pracy 

obsługi. Obawy są jak wprowadzone zostanie zdalne nauczanie, nauczyciele nie chcą zdalnie prowadzić 

lekcji. Ponieważ, jest trudno odzwierciedlić umiejętności uczniów przy zdalnym nauczaniu. Na pewno 

mamy obawy czy uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi. 

Następnie Dyrektor poinformował, że największy u niego problem to baza szkoły a dotyczy remontu dachu 

w budynku przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim. Każdy opad deszczu wywołuje niepokój, pomimo 

zabezpieczenia folią przy ostatnich deszczach trzeba było wiadrami wynosić wodę. Zwrócił się z prośbą  

o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na przeprowadzanie remontu dach części skrzydła 

dachu.  

 

Następnie zabrała głos Pani Katarzyna Świderska z PSP w Łosiowie,  informując o sposobie prowadzonych 

zajęć w czasie pandemii Covid -19. Zwróciła uwagę, że nie ma na tyle sal lekcyjnych i uczniowie muszą 

przechodzić do innych, po adaptacji sali gimnastycznej na sale lekcyjne, uczniowie nie będą musieli się 

przemieszczać. Obsługa dba o przygotowanie pomieszczeń dla uczniów poprzez dezynfekcje.  

 

Wywiązała się dyskusja między dyrektorami w sprawie bezpieczeństwa dzieci w szkole i zorganizowania im 

zajęć w czasie przerw lekcyjnych w obecnej sytuacji, chodzenia przez dzieci w maseczkach, kontaktu  

z rodzicami  

 



6 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że będą prowadzone starania w celu zabezpieczenia środków  

w budżecie jak tylko zostaną pozyskane, na pewno zależy nam na jakości placówek oświatowych aby były 

dobrze wyposażone, zadbane, a nauczyciele mogli się poświęcić programowi nauczania. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że wiele słyszy od rodziców  

chodzących dzieci do Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Lewinie Brzeskim jak jest wielkie zaangażowanie  grona 

nauczycieli. Dzieci z tych przedszkoli uczestniczą w różnych festynach, spotkaniach, różnych świąt. 

Podziękował Dyrektorom za wkład pracy. 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lewinie Brzeskim Dorota Mościcka poinformowała,  o pracy 

przedszkola w czasie pandemii Covid -19, działają od m-ca maja z odpowiednimi procedurami. 

Podziękowała za wsparcie gminy za dostarczone środki dezynfekujące.  

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy Pani Ewa Jarosz poinformowała o takich samych 

prowadzonych działaniach jak w przedszkolu  Lewinie Brzeskim. Zaznaczyła, że rodzice przestrzegają zasady 

i nie przyprowadzają  chorych dzieci do przedszkola. Absencja dzieci w przedszkolach jest wysoka. 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola Pani Dorota Mościcka dodała, że też nie pozwalają, aby dzieci 

przychodziły chore, dzięki temu nie zarażają innych. Na pewno są obawy z obecną sytuacją, staramy się 

ograniczać kontakt z obsługą. 

 

Dyrektorzy pozostałych przedszkoli poinformowali o takich samych działaniach co ich przedmówcy. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał dyrektorów o problemy techniczne budynków. 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy Pani Ewa Jarosz poinformowała o problemach  

z instalacją elektryczną w budynku, często ulega awarii, przepalają się poszczególne odcinki przewodów 

oraz puszki rozgałęziające, od dwóch lat oczekuje na wymianę instalacji. 

 

Uwaga – posiedzenie komisji opuścił radny Antoni Rak, stan - 4 radnych. 

 

 Dyrektor Publicznego Przedszkola Pani Dorota Mościcka dodała, że w jej przedszkolu jest konieczna 

wymiana ogrodzenia placu przedszkola, jest to wszystko dla bezpieczeństwa dzieci. 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łosiowie Pani Anna Sawicka poinformowała o otrzymanym nakazie 

przeprowadzenia pilnego remontu w budynku, m.in. wymiana drzwi, zamontowanie hydrantu 

wewnętrznego, wymiana alarmu przeciwdymnego.   

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski przypomniał, że za stan placówki oświatowej odpowiadają dyrektorzy. Cały 

czas jest współpraca z dyrektorami tylko nie zawsze są środki w budżecie na wykonanie zadań. Dyrektorzy 

muszą cały czas przypominać o koniecznych remontach, ponieważ w ciągu roku budżetowego jest rożnie, 

czasami mogą się znaleźć wolne środki w budżecie. Należy mieć na uwadze, że przy projektowaniu budżetu 

nie zawsze można wszystkie ująć zadania.  

Następnie Z-ca Burmistrza podkreślił, że nie tylko przedszkola w Lewinie Brzeskim dobrze działają, 

wszystkie przedszkola na terenie gminy współpracują na wysokim poziomie, nie ma żadnych uwag ze 

strony rodziców, jest bardzo dobra współpraca z wszystkimi jednostkami gminy. Podziękował dyrektorom 

za ich wspaniałą pracę, za ich działalność. Również podziękował Dyrektorom szkół za ich pracę, można tylko 
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wymagać lepszych wyników nauczania, osiągnięć uczniów. Jeśli chodzi o sytuację pandemii w szkołach to 

cały czas jest współpraca z dyrektorami, odbywają się spotkania w sprawie funkcjonowania szkół. Jeśli 

okaże się, że wejdziemy w strefę czerwoną, znowu trzeba będzie podjąć działania czy uczniowie przejdą na 

nauczanie hybrydowe czy zdalne.  Jeżeli do tego dojdzie, zorganizujemy spotkanie w celu podjęcia decyzji  

o sposobie prowadzenia zajęć, dostosować się do obecnej sytuacji.  

 

Przewodniczący Komisji powiedział, że w obecnej sytuacji podziwia ich pracę, zaangażowanie. Podziękował 

Dyrektorom za przybycie, za ich pracę, życzył wytrwałości i odporności na różne sytuacje. Pomimo zawsze 

brakujących  środków w budżecie w oświacie na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń tj. ok. 1.000.000zł do 1.800.000zł, tak było w poprzednich latach i jest obecnie. Wszystko się 

realizuje w miarę posiadanych środków.   

 

Dyrektor Pan Zdzisław Biernacki zabierając głos poinformował, że w przedłożonej informacji ujęto tylko 

najważniejsze realizowane zadania, jest wiele innych zadań do realizacji dot. placówek szkolnych. Bardzo 

dużo rzeczy sami wykonują np. malowanie, zakładanie podłóg, dzięki temu oszczędzają środki, które można 

przeznaczyć na inne zadanie. Co roku starają się modernizować sale lekcyjne, też tak robią dyrektorzy 

pozostałych placówek oświatowych. Niektóre zadania muszą być finansowane  z budżetu gminy. 

Podziękował za wsparcie ze strony gminy w sprawie wymiany ogrzewania. 

 

Z-ca Burmistrza poinformował, że cały czas są czynione starania pozyskania środków pozabudżetowych na 

oświatę, właśnie w ramach takich środków nastąpi wymiana pieca w szkole w Lewinie Brzeskim.   

Następnie powiedział, że cały czas doceniają pracę dyrektorów przedszkoli , za ich zaangażowanie 

 w wystrój placówek, poziomem edukacyjnym, że jest bardzo przytulnie. Również podziękował za pracę 

dyrektorom szkół, jesteście też co roku z tego tytułu wynagradzani.  

 

Radna Paulina Kamińska powiedziała, że bardziej należy zwrócić się na oświatę, bo to chodzi o nasze dzieci 

o naszą przyszłość. Dyrektorzy borykają się z brakiem środków na przeprowadzenie bieżących remontów, 

cieknący dach to poważny problem, w budżecie gminy winne być zabezpieczone środki, co roku dyrektorzy 

mówią o tych samych problemach. Należy raz gruntownie przeprowadzić remont a nie tylko to co 

najpilniejsze, przecież środki pojawiają się w budżecie i są przeznaczane na inne zadania. Dyrektorzy 

placówek rzadko występują o środki. Są to potrzebne podstawowe rzeczy.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na przełomie m-ca listopad – grudzień będzie omawiany projekt 

budżetu na 2021 rok ale należy mieć na uwadze, że już na wstępie brakuje środków na oświatę.  

 

Radna Paulina Kamińska odnosząc się do wypowiedzi powiedziała o pozyskiwanych środkach ze sprzedaży 

lokali mieszkalnych, działek rekreacyjnych, część tych środków należałoby przeznaczyć na podstawowe 

remonty w szkołach.  

 

Z-ca Burmistrza poinformował, że potrzeby w naszej gminie są bardzo duże, ale  oczekiwań jest więcej niż 

możliwość środków  budżecie. Realizuje się remonty w placówkach oświatowych najbardziej potrzebne, 

które muszą być wykonane.  W każdej placówce są co roku przeglądy techniczne przez różne instytucje 

także przez Państwową Straż Pożarną. Dyrektorzy mają dbać o placówki cały rok. Należy pamiętać, że  

w ostatnim okresie przeprowadzono wiele inwestycji w oświacie. Pozyskano wysokie środki 

pozabudżetowe z przeznaczeniem na ulepszenie stanu technicznego budynków, również zaciągano 

długoletnie kredyty. Baza sportowa jest dobrze zmodernizowana, mamy świadomość o potrzebach 

modernizacji budynków, ale też nie ma zagrożeń bezpieczeństwa chodzących dzieci do szkół.  
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Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższą informację. 

 

Do pkt  2   
 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
 

ppkt 1 
 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Lewin 
Brzeski i Gmin Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Brzeg; 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
Uchwałą Nr XVII/188/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31.05.2016 r. została wyznaczona 
aglomeracja Brzeg, w skład której wchodzą Gminy: Lewin Brzeski (obejmujące miejscowości Łosiów 
Strzelniki), Lubsza (obejmujące miejscowości Błota, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, Leśna 
Woda, Lubsza, Michałowice, Myśliborzyce, Piastowice, Pisarzowice, Szydłowice) Olszanka (obejmująca 
miejscowości Janów, Gierszowice, Krzyżowice, Obórki, Olszanka, Pogorzela, Przylesie ), Oława (obejmująca 
miejscowości Bystrzyca, Chwaliborzyce, Gać, Janików, Jankowice Małe, Maszków, Niemil, Osiek, Psary, 
Stary Górnik, Stary Otok) Skarbimierz (obejmująca miejscowości Bierzów , Brzezina, Kopanie, Kruszyna, 
Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pawłów, Pępice, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, 
Zielęcice, Zwanowice, Żłobozna). Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, zm. Poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875) w/w akt prawa miejscowego 
zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc jest podjęcie działań w celu ponownego 
wyznaczenia i przyjęcia obszaru i granic aglomeracji. W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, zm. Poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875) jeżeli aglomeracja 
obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada 
gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców, a w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy 
zawierają porozumienie. Podstawą do zawarcia porozumienia zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), będą stosowne uchwały podjęte przez 
Rady Gmin wchodzących w skład aglomeracji Brzeg. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie 
Gmin przy realizacji analizowanego zadania, w szczególności dotyczy to udostępnienia przez Gminy 
niezbędnych danych, co pozwoli na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wyznaczenia aglomeracji 
Brzeg. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 2 

 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 

Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego 

odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad 

zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Powiat 

Brzeski wskutek złożonej dokumentacji aplikacyjnej otrzymał pomoc finansową na realizację zadania ze 
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środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 

3.557.494,82 zł. Pozostałe środki finansowe na realizację zdania pochodzić będą z następujących źródeł:  

1) Budżetu Gminy Lewin Brzeski,  

2) Budżetu Powiatu Brzeskiego,  

3) Budżetu Górażdże Heidelberg Group.  

Wartość robót budowlanych objętych zadaniem ustalono poprzetargowo na kwotę 6.939.789,65 zł, 

natomiast wysokość kosztów nadzoru inwestorskiego na kwotę 172.200,00 zł. Wieloletnie opinie 

techniczne dotyczące stanu technicznego mostu nad zalewem rzeki Nysa Kłodzka wskazywały na 

konieczność podjęcia interwencji inwestycyjnej, co zostanie umożliwione wskutek podjęcia niniejszej 

uchwały. Most ten jest kluczowym obiektem umożliwiającym ruch pojazdów z kierunku miejscowości 

z terenu gminy Lewin Brzeski (Stroszowice, Sarny Małe, Oldrzyszowice) jak również z obszaru sąsiedniej 

gminy Niemodlin i Grodków. Reasumując rekomenduję podjęcia przedmiotowej uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację przedmiotowego zadania. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował o autopoprawce do uchwały, wyraz „rzeczowej” zastąpić wyrazem 

„finansowym”.  

 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały wraz z wprowadzoną na posiedzeniu komisji autopoprawką. 

 
ppkt 3 

 
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 poz. 1170 z późn. zm.) Rada Gminy 
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 2020 roku w stosunku 
do analogiczne okresu w 2019 roku wynosi  103,9 (wzrost cen o 3,9 %). 
Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister  Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia  15 lipca 2020 r.                     
(M.P. z 2020 r. poz. 625) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. 
opublikował górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2021 r. 
Proponuję  uchwalenie stawek podatku od nieruchomości na  2021 r. w kwotach jak w przedkładanym 
projekcie uchwały. 
W załączeniu tabele obrazujące: 
- stawki w latach 2015-2020 wraz z propozycją stawek na rok 2021, 
- symulację dochodów po uwzględnieniu stawek proponowanych na rok 2021. 

 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, przedstawiono tabelę obrazującą jak kształtowały się stawki 
podatku w latach 2015 -2020 oraz prognozowane na 2021. Zwrócił uwagę, że cześć stawek podatku 
pozostała na zeszłorocznym poziomie a część stawek wzrosło. Wśród  radnych padła propozycja obniżenia 
proponowanej przez Burmistrza stawki podatku w  § 1 ust. 2 od budynków lub ich części:  
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w pkt 5) litera c)  pozostałych ze stawki  6,70 zł  na  stawkę 6,50 zł. Zmniejszenie stawki podatku spowoduje 
zmniejszenie dochodów w budżecie  o kwotę 18.369 zł. 
 

Z-ca Burmistrza poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również wniosła o obniżenie 

powyższej stawki podatku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie obniżenia stawki podatku od budynków 

pozostałych z 6,70 zł na 6,50 zł. 

 

Komisja w przeprowadzonym głosowaniu  w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

wniosek. 

 

Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą stawki podatku. 

 
ppkt 4 

 
nadania nazwy ulicy „Rzepichy” w Lewinie Brzeskim; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 

W związku z rozbudową domów jednorodzinnych w mieście Lewin Brzeski, w obrębie ulicy Piasta 

Kołodzieja zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lewinie Brzeskim dla potrzeb 

ustalenia numeracji porządkowej nowo wybudowanych nieruchomości. Propozycja nazwy ulicy „Rzepichy” 

(żony Piasta Kołodzieja) zyskała akceptację Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 

W związku z powyższym przedłożono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Rzepichy” w Lewinie 

Brzeskim dla działki nr 1456/11, ark. mapy 13, KW OP1B/00020834/3, obręb Lewin Brzeski. 

 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 5 

 
nadania nazwy ulicy „Reja” w Lewinie Brzeskim; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 

Dnia 02 października 2020 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek właścicieli działki ewidencyjnej nr 1345/5 
położonej w Lewinie Brzeskim, o nadanie dla w/w nieruchomości nazwy ulicy. Właściciele zaproponowali 
nazwę „Reja”, z uwagi na nazwy sąsiadujących ulic, tj. Chopina i Wyspiańskiego. Na posiedzeniu Rady 
Samorządu Miasta Lewin Brzeski powyższa nazwa została zaopiniowana pozytywnie. W związku  
z powyższym przedłożono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Reja” w Lewinie Brzeskim na 
działce nr 1345/5, ark. mapy 14, KW OP1B/00038221/2. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 6 

 
nadania nazwy ulicy „Siemowita” w Lewinie Brzeskim; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 

W związku z rozbudową domów jednorodzinnych w mieście Lewin Brzeski, w obrębie ulicy Piasta 
Kołodzieja zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lewinie Brzeskim dla potrzeb 
ustalenia numeracji porządkowej nowo wybudowanych nieruchomości. Propozycja nazwy ulicy zyskała 
akceptację Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. W związku z powyższym przedłożono projekt uchwały 
w sprawie nadania nazwy ulicy „Siemowita” w Lewinie Brzeskim dla działek nr 474/41, ark. mapy 13, KW 
OP1B/00045998/1 oraz nr 1185/3, ark. mapy 13, KW OP1B/00046343/2, obręb Lewin Brzeski 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 7 
 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania       
Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
 
  Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza, informując o dokonanej analizy 
wydatkowania środków na realizację poszczególnych zadań oraz wpływu środków  
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Proponowane zmiany 
dostosowują kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku. Ogółem 
dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.000 zł, które to środki przeznaczono na wydatki 
Świetlicy Terapeutycznej (33. 000zł) co pozwoli uwolnić kwotę 33.000 zł ze środków pozaalkoholowych 
przeznaczonych na świetlicę. Ponadto zwiększono kwotę na wydatki Gminnej Komisji o 2.000 zł w związku 
 z dużą liczbą posiedzeń poświęconych opiniowaniu wniosków o zezwolenia na sprzedaż i podawanie 
alkoholu. Następnie poinformował o autopoprawce dot. załącznika do uchwały. W załączniku  pod tabelą  
powinno być „Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty 255.000 zł zgodnie z planem finansowym 
jak niżej”. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką. 

 
ppkt 8 
 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, informując 
jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy 
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 1.020.423 zł następuje w związku z: 

 wykonaniem planu dochodów w zakresie wpływów za zajecie pasa drogowego ( 1.940 zł ), 
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 wykonania planu dochodów w zakresie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego ( 46.902 zł ), 

 zwrotów z lat ubiegłych ( 5.000 zł ), 

 wpływów z różnych dochodów ( zwrot za media – 12.000 zł ), 

 wykonaniem dochodów z tyt. opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( 2.000 zł ), 

 wykonaniem dochodów w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej ( 6.000 zł ), 

 wykonaniem dochodów z tyt. opłaty alkoholowej ( 35.000 zł ), 

 zwrotu z lat ubiegłych ( 3.000 zł), 

 otrzymaniem dotacji z budżetu państwa ( Fundusz Wsparcia Inwestycji Lokalnych– 908.581 zł). 
II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 155.978 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie: 

 dowozu uczniów do szkół ( 24.800 zł ), 

 pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami ( usuwanie azbestu- 131.178 zł ). 
III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.176.401 zł dotyczy: 

 zwiększenia w drogach gminnych (montaż progów zwalniających w m. Golczowice -  4.000 zł) 
(Skarbnik Gminy wniosła autopoprawkę montaż progów zwalniających  dot. m. Błażejowice), 

 zwiększenia środków z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości ( 10.000 zł ), 

 zwiększenia środków z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych ( 46.600 zł), 

 zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji granic Aglomeracji 
Lewin Brzeski ( 9.500 zł), 

 zabezpieczenia środków w zakresie bezpieczeństwa publicznego ( 720 zł), 

 zabezpieczenia środków na wykonanie remontu dachu w PSP Skorogoszcz ( 25.000 zł ), 

 zwiększenia planu wydatków związanych z programem w zakresie profilaktyki i rozwiazywania 
problemów alkoholowych ( 35.000 zł ), 

 zwiększenia środków z przeznaczeniem na wydatki związane z bezdomnością zwierząt (10.000 zł), 

 zwiększenia środków z przeznaczeniem na utrzymanie porządku ( 10.000 zł ), 

 zabezpieczenia środków związanych z uruchomieniem i obsługą lodowiska w roku 2020 (52.000 zł), 

 udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.,, Przebudowa mostu 
nad zalewem rz. Nysa Kłodzka… ‘’ ( 908.581 zł ), 

 zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w zakresie remontu lokali romskich (3.000 zł), 

 zadania inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w PSP Lewin Brzeski ( 16.570 
zł) i w Publicznym Przedszkolu w  Przeczy ( 12.430 zł ), 

 zwiększenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków ( 9.000 zł ), 

 zwiększenie dotacji na wymianę źródeł ciepła ( 24.000 zł ), 
IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 16.000 zł dotyczy przeniesień w zakresie funduszu         
      sołeckiego, w tym: 

 sołectwa Mikolin ( 2.400 zł ), 

 sołectwa Kantorowice ( 10.000 zł ), 

 sołectwa Oldrzyszowice ( 3.600 zł ). 
oraz środków Świetlicy Terapeutycznej (35.000 zł). 
 
Radna Paulina Kamińska zapytała o powód zmniejszenia środków na usuwanie azbestu, czy chodzi o brak 
firmy usuwającej azbest. 
 
Z-ca Burmistrza potwierdził, mimo ogłaszanych zapytań ofertowych, została złożona tylko jedna oferta 
przekraczająca zaplanowane środki w budżecie. Dlatego też odstąpiono z realizacji tego zadania w tym 
roku. Jeżeli będzie możliwość zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.  
 
Kolejne zapytanie radnej Pauliny Kamińskiej dot. zabezpieczenia środków  na uruchomienie i obsługę 
lodowiska – 52.000 zł, z uwagi na Covid -19 należy się zastanowić nad uruchomieniem w tym roku 
lodowiska przy trwających obostrzeniach. W takim wypadku jest możliwość zaoszczędzenia  środków i 
przeznaczenia na inne zadanie. Należy się zastanowić czy uruchamiać lodowisko.  
 
Z-ca Burmistrza poinformował, że cały czas mamy na uwadze pandemię, ale zgodnie z zawartą umową  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego w okresie 5-ciu lat od m-ca grudnia do końca  lutego lodowisko 
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ma być czynne. W przypadku nie otwarcia gmina będzie musiała zwrócić pozyskane środki w całości. 
Obecnie jest przygotowywane pismo do Marszałka Województwa Opolskiego o wyrażenie opinii w sprawie 
uruchomienia lodowiska w zaistniałej sytuacji. W przypadku braku możliwości uruchomienia lodowiska 
powyższe środki zostaną przeznaczone na inne działania.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o koszt montażu  progów 
zwalniających.  
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że na montaż progów zaplanowano środki  w wysokości 4.000 zł.  
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 9 

 
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego 

 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że 
przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego 
odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania związanego z wykonaniem 
dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania związanego z remontem chodnika w drodze 
powiatowej nr 1184 O w miejscowości Stroszowice. Pomoc finansowa Gminy Lewin Brzeski będzie wynosiła 
50% kosztów sporządzenia w/w dokumentacji tj. 3.382,50zł (brutto). Wartość całkowita sporządzenia w/w 
dokumentacji została oszacowana przez Powiat Brzeski w kwocie 6.765,00zł (brutto). 
Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem w br. dokumentacji pozwoli na przyszłe zrealizowanie 
robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stroszowice  
w postaci wykonania jednostronnego chodnika przez wieś.  
Zastępca Burmistrza poinformował, że uchwała nie została ujęta w projekcie uchwały o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r., ponieważ pismo ze Starostwa Powiatowego wpłynęło  
w dniu wczorajszym. Powyższa zmiana zostanie naniesiona autopoprawką na sesji Rady Miejskiej. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie. 
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt uchwały. 

 
Do pkt  3   
 

Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o sytuacje w gminie Lewin Brzeski 
odnośnie zachorowania na Covid – 19.  
 
Z-ca Burmistrza poinformował o danych osób przebywających na kwarantannie, liczbę osób chorych. 
 
Kolejne zapytanie Pana Andrzeja Grabnego dotyczyło wejścia klientów na  teren   obiektów   Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 
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Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, iż w  związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 
października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii w celu zapobiegania zachorowania wprowadzono ograniczenia wejścia 
klientów na  teren obiektów  Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 oraz Rynek 26. 
Załatwianie spraw jest możliwe  w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej 
(Poczta Polska, kurier) lub pozostawianie korespondencji w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do 
budynków przy ul. Rynek 1 i Rynek 26, które są opróżniane raz dziennie. Kasa jest czynna codzienne w godz. 
od 900 do godz. 1300. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych 
wydziałów w wyznaczonym miejscu. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał czy również jednostki gminy są zamknięte i pracują 
zdalnie.  
 
Z-ca Burmistrza poinformował, że Miejsko – Gminny Dom Kultury obecnie nie prowadzi żadnych zajęć dla 
dzieci, mieszczący się w budynku Klub Seniora ma organizowane zajęcia poza budynkiem, natomiast Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny funkcjonuje w Domu Kultury. Jeśli chodzi o szkoły, w przypadku wejścia  
w strefę czerwoną organizuje spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie podjęcia działań o sposobie 
prowadzenia lekcji czy dalej hybrydowo czy zdalnie. Jednostki gminy są otwarte i muszą być zachowane 
obostrzenia. Z-ca Burmistrza dodał, że Urząd jak i M-GOPS pracują  na zmianę, część pracowników jest  
w pracy a cześć pracuje zdalnie.  
 
Przewodniczący Komisji dodał, że Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim można się tylko 
kontaktować telefonicznie.  
 
Z-ca Burmistrza  poinformował, że będzie jeszcze przedłożony projekt uchwały pod obrady sesji w sprawie 
aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Brzeski. Aktualizacja 
dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych: 
-  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz z budową centrum przesiadkowego przy 
stacji PKP w Łosiowie; 
- Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski.  
W wyniku czego zmieniły się wskaźniki zawarte w przedmiotowym planie. 
Dokumenty są jeszcze w trakcie opracowywania i nie mogły być wcześniej przedłożone. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.20 zamknął 
posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

 Przewodniczący Komisji 
  /-/    Robert Laszuk 

 
 
 
 


