P r o t o k ó ł Nr 37/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 21 maja 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert
Laszuk. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi
quorum , przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny usprawiedliwiony : radny Jacek Kieroński.
Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 36/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2014r.
2. Informacja nt. „Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Lewin Brzeski za 2013r.
3. Informacja nt. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu w 2013r.”
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 16 kwietnia
2014r. do dnia 12 maja 2014r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
1) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
2) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
3) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
5) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
6) nadania nazwy rondu.
6. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia
2008r.
7. Sprawy różne - wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 36/2014 z posiedzenia komisji w dnia 24 kwietnia 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do
radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
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zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 36/2014 - jednogłośnie - 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Informacja nt. „Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Lewin Brzeski za 2013r.”
Przewodniczący Komisji poinformował, że zostały przedłożone następujące informacje :
− Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim dot. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
− Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy Lewin Brzeski,
− o działalności Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Na posiedzeniu Komisji obecny jest Komendant Straży Miejskiej Pan Krzysztof Naumowicz, w związku
z czym można zadawać pytania.
Radny Piotr Barszcz zapytał – czy mandaty karne dotyczyły tylko przekroczeń prędkości i jaka jest ich
ściągalność?
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest prowadzona statystyka płaconych mandatów.
Radny Antoni Rak zapytał o procent płaconych mandatów.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku środki z tytułu grzywien, mandatów wpłynęły do budżetu
gminy w wysokości ok. 28.000 zł na plan 180.000 zł . Wpływy do budżetu z tytułu mandatów i grzywien
za 2013 rok wyniosły kwotę ok. 170.000 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał, jaka wynosi ogólna kwota
wystawionych mandatów.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej informując, że wysokość kwoty wystawionych
mandatów za rok 2013 wynosi 181.200 zł.
Radny Roman Pudło zapytał czym jest spowodowana rotacja pracowników zatrudnianych w Straży
Miejskiej oraz ile czasu trzeba poświęcić na przygotowanie i wysłanie mandatu.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wszelkie pytania do pozostałych przedłożonych informacji
będzie można zadawać na sesji Rady Miejskiej. Zaproszono na sesję przedstawicieli instytucji
przedłożonych informacji.
Do pkt 3
Informacja nt. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Brzegu w 2013r.”
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będzie można zadawać na sesji Rady Miejskiej. Na sesję zaproszono Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Brzegu.
Do pkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
16 kwietnia 2014r. do dnia 12 maja 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań
do przedłożonego sprawozdania:
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że opłata za ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości
położonych w Lewinie Brzeskim o mniejszej powierzchni jest wyższa od nieruchomości większej
powierzchni.
Burmistrz odpowiedział, że wartość nieruchomości nie zależy od powierzchni tylko od wartości
realizowanej inwestycji.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przejętą nieruchomość od Starostwa Brzeskiego położoną w Łosiowie i na
czyj wniosek została przejęta i pod co ma być przeznaczona.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że na wniosek Gminy nieruchomość została przejęta w celu
uregulowania stanu drogi, żadnych planów co do działki na dzień dzisiejszy nie ma. Przed oddaniem dla
Gminy zarządcą tej nieruchomości była GDDKiA w Opolu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał o sprzedaż działki nr 695/25 po
podziale geodezyjnym dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śląskich 18-18A w Lewinie
Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że nieruchomość sprzedawana jest na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej z uwagi, że wcześniej działka została sprzedana po obrysie
budynku. Wspólnota Mieszkaniowa złożyła wniosek o dokupienie nieruchomości.
Kolejno Pan Andrzej Grabny zwrócił się o podanie szczegółowej informacji o położeniu nieruchomości
przy ul. Kilińskiego i nieruchomości przeznaczonej pod ustawienie reklamy przy ul. Kościuszki w Lewinie
Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Pani Zofia Woszczyk Kierownik Wydział Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na brak dokładnych informacji w sprawozdaniu o położeniu
nieruchomości.
Burmistrza nakazał podległym służbom, aby były podawane szczegółowe dane o położeniu każdej
nieruchomości w sprawozdaniu.
Radny Roman Pudło zapytał czy koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
zwiększają się czy maleją.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że porównując wydatki na wybory do lat ubiegłych to są większe tylko
o ok. 2.000,00 zł.
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diet za udział w pracach komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał o spotkanie w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie.
Burmistrz poinformował, że przeprowadził rozmowę z ekspertem z Centrum w sprawie możliwości
podjęcia działań budowy zjazdu z autostrady A4 jak i dalszej współpracy .Wg ustaleń zamierza się wraz
z Gminą Niemodlin i przedsiębiorcami Gmin powołać Stowarzyszenie albo inną organizację, które będzie
zabiegało o zjazd z autostrady. Ponadto Gmina należy do podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
"Invest-Park".
Przewodniczący Komisji zapytał o temat spotkania z Kierownikiem Spółki TAURON oraz
z przedstawicielem Kopalni Surowców Mineralnych Górażdże – Kruszywa w Opolu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że spotkanie z Kierownikiem TAURON dotyczyło przebudowy
linii kV15 na terenie miasta Lewin Brzeski z uwagi na słupy drewniane. Natomiast spotkanie
z przedstawicielem Górażdży dotyczyło kolejności przeprowadzenia rekultywacji terenu pożwirowego
położonego w obrębie Stroszowic zgodnie z ochroną przeciwpowodziową miasta.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o projekt PRINCE2.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że PRINCE jest jednym z trzech wiodących
w europie metodyki prowadzenia projektów. Jest to specyficzna metodyka, w której pracują osoby
zajmujące się prowadzeniem inwestycji na terenie całej Europy. Zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty
w kompletny i spójny system procesów, komponentów i technik. Kurs ten kończy się egzaminem.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o udział w konferencji Marszałka
Województwa Opolskiego z udziałem Ministra Edukacji.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że uczestniczył w tej konferencji na zaproszenie
Marszałka. Konferencja odbyła się w Szkole Zawodowej Medycznej w Opolu i była tematem
wprowadzenia zmian w szkolnictwie ponad gimnazjalnego. MEN zainteresowane jest kształceniem
techników i fachowców. Również w tej konferencji uczestniczyli przedsiębiorcy.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej( Różyna, Błażejowice,
Leśniczówka).
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poinformował, że na podstawie § 9 ust.1 Statutów Sołectw „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej,
powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od daty ich wyborów”. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
odbyły się w Sołectwie :
- Różyna dnia 28 kwietnia 2010r. i w dniu 29 kwietnia br. zakończyła się czteroletnia kadencja,
- Błażejowice dnia 29 kwietnia 2010r. i w dniu 30 kwietnia br. zakończyła się czteroletnia kadencja,
- Leśniczówka dnia 05 maja 2010r. i w dniu 07 maja br. zakończyła się czteroletnia kadencja.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy
gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie
otwartego konkursu ofert. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną
uchwałą. Procedura konsultacji przedkładanego projektu uchwały została wszczęta w dniu 22 kwietnia
2014 roku. Przyjmując w listopadzie 2013 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego
na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 134.000 zł.
W ocenie Burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 134 000 zł nie była
wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku 2014, stąd też ogłoszony został konkurs na
realizację zadania w I półroczu roku 2014. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert,
przeznaczono kwotę 85.000 zł.
Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na „Upowszechnianie sportu masowego
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o 36.000
zł. Po przyjęciu przez Radę Miejską proponowanej uchwały zadanie zostanie powierzone w trybie
otwartego konkursu ofert. Środki na zadanie planuje się przekazać podmiotowi wyłonionemu w drodze
otwartego konkursu ofert w formie dwóch równych transz.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały,
poinformował, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw ograniczyła wysokość opłaty za godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, określając pułap
maksymalnej opłaty do wysokości 1 zł. Opłata tej wysokości z mocy zmienionej ustawy o systemie
oświaty obowiązuje już od dnia 1 września 2013 roku. Wraz z tym ograniczeniem wprowadzono
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie dotacji celowej, którą
otrzymujemy od 1 września 2013 roku. Wprowadzając ustawową regulację wysokości opłaty za godzinę
opieki w przedszkolu ustawodawca zobowiązał gminy do zmiany dotychczasowych uchwał, jeśli opłaty
nimi ustalone były wyższe od 1 zł, ustalając jednocześnie termin dokonania tych zmian do dnia 31
sierpnia 2014 roku. Ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty dała gminie kompetencje do
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonych opłat, co zostało określone
w § 4 projektu. I tak § 4 ust.1 skutek roczny dla gminy przy zwolnieniu z 25% opłat wynosi 2 475 zł,
§ 4 ust.2 skutek roczny przy całkowitym zwolnieniu jednego dziecka wynosi 660 zł – przypadki
jednostkowe w gminie, raz na kilka lat, § 4ust.3 skutek roczny przy zastosowaniu zwolnienia na poziomie
50% wynosi 2 640 zł.
Do powyższego projektu uchwały została przedłożona przez Burmistrza autopoprawka polegająca na
zmianie treści § 2 ust. 6 - „Opłatę za miesiąc kończący korzystanie z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę pobiera się z dołu, w terminie do
5-tego dnia następnego miesiąca, uwzględniając nieobecności dziecka w tym miesiącu”. Zmiana ta
dotyczy terminu pobierania opłaty.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że od 15 maja 2014 r wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania
zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł,
będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art.11 ust.3
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający
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opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy tj. do 15 września 2014 r.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projekt
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że temat nadania nazwy ronda w Lewinie Brzeskim –
„RONDO im. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” był omawiany na sesji i podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury
podjęcia uchwały. Wystąpiono do Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski o wydanie opinii w/w nazwy
ronda. Rada Samorządu Miasta wydała negatywną opinię. Był zaskoczony wypowiedziami członków
Rady Samorządu Miasta, co zauważył, że podjęcie takiej uchwały wzbudza kontrowersje wśród młodych
i podział mieszkańców miasta Lewina Brzeskiego.
Radny Roman Pudło poinformował, że w jednej Gminie Rada podjęła uchwałę o przeniesieniu pomnika
generała Czerniakowskiego w inne miejsce. Spowodowało to przesłuchaniami radnych przez Policję na
wniosek Prokuratora. Zastanawia się czy w naszej Gminie nie ma nakazów czy zakazów, może ktoś się
boi być za podjęciem takiej uchwały, bo się boi konsekwencji.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował o przebiegu posiedzenia Rady
Samorządu Miasta. Członkowie Rady są za nadaniem nazwy, ale innego miejsca niż rondo, bardziej chcą
upamiętnić.
Przewodniczący Komisji powiedział, że chciałby, aby nadawane nazwy łączyły Polaków, dlatego też
wolałby aby nazwy wprowadzane w naszej gminie łączyły nas a nie dzieliły. Wcześniej był za nadaniem
nazwy dla ronda, pomimo, że historia jest różnie pisana i weryfikowana. Postanowił wstrzymać się od
głosowania, bo nie chce brać udziału w tym, co nasze społeczeństwo dzieli.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że nacisk był wywierany przez radnego R. Pudło, że radni się boją, że
są straszeni.
Radny Roman Pudło odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że dał tylko przykład jak było w jednej
Gminie.
Radny Dariusz Zięba poinformował, że każdy ma prawo swoją opinię wyrazić. Będzie głosował „za”
oddając dla tych ludzi szacunek. Są to żołnierze wyklęci, niezłomni, nie mają nawet oznaczonego miejsca
pochówku, są bezimienni. Uważa, że zrobi to dla tych żołnierzy, a nie dla tu żyjących.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na obecny wygląd ronda, a najlepiej byłoby nie nadawać nazwy dla
ronda.
Komisja na tym dyskusję zakończyła.

-8Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 3 głs. „za” przy 2 głs. „przeciw”
i 1 głs. „wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. 61 poz. 1797 w dniu
20 sierpnia 2008r.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że podjęcie w/w oświadczenia pozwoli na rozwiązanie
problemu usytuowania garaży. Po podjęciu tego oświadczenia zostanie przedłożone w Starostwie
Powiatu Brzeskiego – Inspektorat Powiatowy Nadzoru Budowlanego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie oświadczenie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
oświadczenie.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk przedstawił odpowiedź na zgłoszony wniosek z dnia 24
kwietnia br. w sprawie przeprowadzenia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski dot. terenów położonych w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki oraz przy ul.
Fabrycznej ( tereny przeznaczone pod garaże). Następnie zwrócił uwagę, aby sporządzane dokumenty
były bardziej czytelne dla petentów.
Kolejno Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z planem pracy na m-c czerwiec br. jest
zaplanowane wyjazdowe posiedzenie Komisji dot. realizacji inwestycji p.n. „Zagospodarowanie terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”. Termin posiedzenia ustalono na dzień 4 czerwca 2014r. na
godz. 800.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała o konieczności przedłożenia projektów uchwał pod
obrady sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 27 maja 2014r. z uwagi na uwolnienie dochodów własnych
zaplanowanych na realizację inwestycji i przeznaczenia ich na wydatki bieżące :
− projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji pn.
„Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”,
− projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa
i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim”,
− projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r,
− projekt uchwały o zmianie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
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Zaciągnięta pożyczka w banku będzie realizowana na podstawie przedkładanych faktur do zapłaty dla
wykonawcy jak również będą przekazywane środki z budżetu gminy dot. udziału w realizacji w/w zadań.
Bank po otrzymaniu środków unijnych na wydzielonym dla Gminy rachunku automatycznie je pobierze.
Tylko jest niepewność czy w tym roku nastąpi zwrot środków unijnych. Na w/w zadania środki są
zabezpieczone w budżecie i nie spowoduje powiększenia długu gminy.
Radny Roman Pudło zapytał, co będzie jeżeli nie otrzymamy środków unijnych?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w sprawie otrzymania środków unijnych jest zawarta umowa
z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy Gmina z tego tytułu poniesie koszty?
Burmistrz odpowiedział, że koszty będą dotyczyły obsługi, są to nieduże koszty.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o wysokość pożyczki.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wstępnie wyliczono kwotę pożyczki na zadanie pn. „Rozbudowa
i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim” w wysokości 364.056 zł a na zadanie pn.
„ Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim” w wysokości 416.295,85 zł.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.20 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

