PROTOKÓŁ

NR 33/2014

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 21 maja 2014 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 10,00 do godz. 11,21
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji. Nieobecni nieusprawiedliwieni - Radny Dariusz Kraiński.
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do przekazanego na życzenie radnych materiału dot. organizacji
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski zwrócił się z zapytaniem czy w związku
z tym, temat ma zostać wprowadzony do porządku posiedzenia, czy omówiony zostanie w punkcie wolne
wnioski?
Członkowie Komisji wypowiedzieli się za omówieniem tematu w punkcie wolne wnioski.
Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków i uwag w związku z czym Przewodniczący Komisji po
odczytaniu poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 32/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 23 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
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) 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,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
5) 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.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
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Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 32/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.
Poprawek do protokółu nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokółu.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Informacja nt. „Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Lewin Brzeski za 2013r.”
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się do obecnych, czy są zapytania bądź uwagi do
przedłożonej informacji. Informacja Powiatowej Straży Pożarnej, która miała być przedłożona na posiedzeniu Komisji nie została przekazana w związku z tym będzie dostarczona przed sesją.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji do niniejszego tematu.
Do pkt 3
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
w 2013r.”
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się do obecnych, czy są zapytania i uwagi do przedłożonej informacji nt. „ Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Brzegu w 2013r.”Równocześnie poinformował, ze na sesję Rady Miejskiej został zaproszony
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który udzieli wyjaśnień na zapytania Radnych.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do niniejszej informacji.
Do pkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
16 kwietnia 2014r. do dnia 12 maja 2014r.
Zapytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej,
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący Komisji informując, że w związku zakończeniem kadencji w trzech sołectwach tj. Błażejowice, Leśniczówka i Różyna konieczne jest zarządzenie wyborów.
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Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt
uchwały.
ppkt 2
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia na 2014 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały nie dokonano.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt
uchwały.
ppkt 3
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,
Wprowadzenia do omawianego projektu nie przedstawiono.
Zapytania i uwagi :
Radna Anna Zacharewicz w imieniu mieszkańców wsi Ptakowice i Nowej Wsi Małej zgłosiła sprawę dowozu dzieci do szkoły i przedszkola dzieci z tych miejscowości o godz. 7,00 są już w szkole i przedszkolu.
Szczególnie chodzi o dzieci przedszkolne gdzie rodzice musza dodatkowo zapłacić za godzinę , jest to
krzywdzące, gdyż z innych miejscowości dzieci przyjeżdżają o godz. 8,00, chodzi o dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkola.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydz. OK. Marek Nowak informując, że problem ten zgłaszała już Pani Sołtys z Ptakowic, organizacja dowozu była ustalona tak, iż w pierwszej kolejności dowożone są dzieci z Ptakowic, Nowej Wsi Małej i Kantorowic a następnie pozostałe. W trakcie roku nie da się zmienić ale ogłaszamy już niedługo przetarg na wyłonienie przewoźnika, jednym z warunków tego przetargu jest uzgodnienie
z dyrektorami szkół i przedszkoli rozkładu jazdy. Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Szkoły Podstawowej o zaproponowanie zmiany ale nie wie czy się uda. W dużej mierze związane jest to z liczbą dzieci i
świadomość tego, że np. z Ptakowic dojeżdża teoretycznie przyjeżdża 5 dzieci to organizacje świetlicy w
szkole, opiekę dla tych dzieci organizuje szkoła. Jeżeli z drugiego kierunku dowozu przyjeżdża 40 dzieci to
jest ta różnica, że przez godzinę trzeba opiekować się tymi dziećmi.
Następnie przedstawił autopoprawkę do projektu uchwał która dotyczy określenia terminu zapłaty za miesiąc kończący korzystania ze świadczeń opieki przedszkolnej.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt
uchwały.
ppkt 4
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Krystyna Warchał - Lenartowicz informując, że od dnia 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 2013 r 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 prawo do
świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do
15 września 2014 r.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt
uchwały.
ppkt 5
nadania nazwy rondu.
Wprowadzenia do omówienia tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara przypominając, że wpłynął wniosek
o nadanie nazwy rondu w Lewinie Brzeskim. Rada Miejska przyjęła wniosek do rozpatrzenia i skierowała
zgodnie z procedurą do organu wykonawczego gminy o wystąpienie do instytucji w celu uzyskania niezbędnych opinii. Samorząd Mieszkańców wydał opinię negatywną, która została przedłożona Radzie Miejskiej. Teraz Komisje Rady Miejskiej wydają opinię do zgłoszonego wniosku przez mieszkańcu w sprawie
nadania nazwy rondu.
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy Samorząd Mieszkańców wystąpił z inicjatywą nadania
innej nazwy rondu.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział, ze Samorząd Mieszkańców nie zgłosił takiego wniosku. Wydał jedynie
opinię do przedłożonego wniosku obywatelskiego nazwy „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych”.
Radna Anna Zacharewicz uważa, że nie powinniśmy zajmować się tematem nadania nazwy dla ronda, które
nie jest wizytówką naszej gminy gdyż jest zarośnięte, wygląda nieestetycznie. Powinniśmy o nie zadbać,
wystąpić do właściciela Zarządu Dróg Wojewódzkich o obsadzenie kwiatami np. barwami Lewina i wówczas
nazwalibyśmy „Rondo kwiatowe” wówczas nie byłoby konfliktu.
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Burmistrz Artur Kotara przypomniał, że na chwilę obecną Komisja opiniuje przedłożony projekt obywatelski uchwały, jeżeli Rada Miejska nie podejmie przedłożonej uchwały a zostanie zgłoszony wniosek o nadanie innej nazwy rondu wówczas wystąpi do zarządcy drogi w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński w nawiązaniu do opinii Samorządu Mieszkańców , który
negatywnie zaopiniował inicjatywę nadania nazwy rondu „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych” uważa, że należy poprzeć stanowisko Samorządu Mieszkańców a następnym tematem jak proponuje Radna Anna Zacharewicz , żeby nadać nazwę, która nie będzie kolidowała z nikim i z niczym, bo nie powinniśmy wchodzić
w historyczne sprawy jako Rada, jako radni. Uzasadniał na sesji dlaczego nie zgadza się z tą nazwą, jest
wiele spraw do załatwienia tutaj, do rozwiązywania problemów, nie róbmy sobie dodatkowych kłopotów
z powodu nazw politycznych, czy ideologicznych.
Na tym zakończając dyskusję Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie negatywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – 3 głs. ”za” przy 1 głs. „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała negatywnie niniejszy projekt uchwały.
Do pkt 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.
Wprowadzenia do tematu dokonał Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza.
Zapytań i uwag do przedstawionego projektu oświadczenia nie zgłoszono.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt
oświadczenia.
Do pkt 7
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński rozpoczął od tematu „Organizacja szkól prowadzonych
przez gminę Lewin Brzeski.
Komisja nie zajęła się omówieniem tego tematu.
Radna Anna Zacharewicz poruszyła temat wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Małej.
Wyjaśnień udzielił Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza.
Sołtys Alojzy Witoń poinformował o stanie urządzeniach na placu zabaw i boisku sportowym we wsi Wronów oraz o przeniesieniu placu zabaw na inny teren.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że w planie pracy Komisji w miesiącu
czerwcu jest wprowadzony temat „Odnawialne źródła energii” . Na dzisiejsze posiedzenie nie zaproszono
nikogo do jego omówienia z tego względu, że jeszcze nie zostały rozdzielone środki UE, które Polska ma do
dyspozycji do 2020 roku. Budżet nie został podzielony i Urząd Marszałkowski również nie posiada informacji na co zostaną przyznane środki i w jakiej wysokości. Jeżeli zostaną podzielone środki na poszczególne
zadania wówczas podejmiemy temat.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zwróciła się do Członków Komisji o wyrażenie zgody na wprowadzenie
do porządku obrad sesji Rady Miejskiej , która odbędzie się we wtorek tj. 27 maja br. dodatkowych uchwał.
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Uchwały dotyczyły by czterech spraw a mianowicie: dwa projekty uchwał związane z zaciągnięciem pożyczki na zadania z udziałem środków europejskich - uzasadniając ten projekt uchwały wyjaśniła, że planowano
z drugiej raty podatku zapłacić wystawione przez wykonawców faktury za realizację inwestycji pn.
,,Rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim ‘’i ,, Zagospodarowanie terenu wypoczynku
letniego w Lewinie Brzeskim ”. Zgromadzone środki nie wystarczą na zapłacenie tych faktur , natomiast są
opóźnienia ze zwrotem środków przez Ministerstwo Finansów w zakresie zwrotu środków z tych zadań. Nie
otrzymamy prawdopodobnie zwrotu środków do końca roku a zostały one wprowadzone do budżetu gminy i może to zachwiać płynność finansową dlatego też prosi o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych
uchwał.
Pożyczki byłyby zaciągnięte do wysokości kwot jakie uzyskamy z dofinansowania na realizację tych inwestycji . Nie będą one przechodziły przez konto budżetu gminy tylko bezpośrednio będą płacone wykonawcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym będą zmiany w budżecie gminy oraz zmiana
wieloletniej prognozy finansowej.
Wobec tego we wtorek pod obrady sesji przedłożone zostałyby omówione projekty uchwał.
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem jak jest wielkość kwoty tych pożyczek.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że na inwestycję pn. ,, Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim ” w kwocie 927.771 zł a na inwestycji pn. ,,Rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim” w kwocie 364.056 zł .
Burmistrz Artur Kotara dodał, że są to środki w wysokości jakie otrzymamy z unii europejskiej na dofinansowanie tych zadań. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków unijnych.
Sołtys Leszek Fornal z Kantorowic zgłosił o wystąpienie do zarządcy drogi w sprawie naprawę chodnika we
wsi Kantorowice – zapada się, jest nierówny .
Sołtys Barbara Liskowicz-Ambrozik zgłosiła problemy związane z placem zabaw.
Kierownik Wydz. Ok. Marek Nowak wyjaśnił temat utrzymania placów zabaw i przeprowadzonej kontroli.
Radny Ludwik Juszczak zgłosił wniosek do Skarbnika Gminy o przesłanie pocztą elektroniczną projektów
uchwał, które mają być wprowadzone pod obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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