P r o t o k ó ł Nr 39/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 czerwca 2014r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
Nr 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 5 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.
Nieobecni radni : Roman Pudło, Jacek Kieroński.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 37/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 21 maja 2014r. i protokołu
Nr 38/2014 w dniu 04 czerwca 2014r.
2. Sprawozdania z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2013r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja
2014r. do dnia 10 czerwca 2014r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013r., sprawozdania
finansowego oraz informację o stanie mienia komunalnego.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lewinie Brzeskim,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim,
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za
żywienie u dziennego opiekuna
4) nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu)
witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina, gmina Lewin Brzeski,
6) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
7) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Lewin Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego
i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania budowy
i remontu chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski.
6. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołów :
- Nr 37/2014 z dnia 21 maja 2014r.
- Nr 38/2014 z dnia 4 czerwca 2014r.
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oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów – Przewodniczący Komisji kolejno poddał pod głosowanie:
- Protokół Nr 37/2014 z dnia 21 maja 2014r.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 37/2014 - jednogłośnie - 5 głs. „za”.
- Protokół Nr 38/2013 z dnia 4 czerwca 2014r. z przeprowadzonej wizytacji realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”.
Komisja z przeprowadzonej wizytacji w/w zadania zgłosiła następujące wnioski w sprawie :
- zamontowania dodatkowego wyposażenia obiektu w stojaki na rowery.
- wyznaczenia miejsca do „palenia ognisk” lub zamontowania dodatkowego wyposażenia w postaci
stałego miejsca do grillowania.
Burmistrz poinformował, że powyższe wnioski zostały już przekazane do realizacji i będą pozytywnie
zrealizowane.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 38/2014 - jednogłośnie - 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Sprawozdania z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2013r. tj. :
- z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
- z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji poinformował o zorganizowanym przez Panią Annę Trusiewicz Dyrektora
MiGBP w Lewinie Brzeskim spotkaniu radnych, sołtysów z pracownikami biblioteki na którym była
przedstawiona prezentacja multimedialna o działalności biblioteki. Frekwencja zaproszonych osób była
bardzo niska. Na posiedzeniu obecna jest Pani Dyrektor, w związku z czym poprosi o zgłaszanie uwag
i pytań do przedłożonego sprawozdania.
Zapytań i uwag nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie sprawozdania
z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
niniejsze sprawozdanie.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i pytań do przedłożonego
sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim za 2013r. Również jest
obecny Dyrektor M-GDK w Lewinie Brzeskim.
Zapytań i uwag nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie sprawozdania
z działalności Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
niniejsze sprawozdanie.
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5 ppkt 1 i 2.
Członkowie komisji nie zgłosili sprzeciwu do zmiany kolejności porządku posiedzenia.
Do pkt 5
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim,
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w przedłożonym projekcie przedstawiono bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r.,
informacje i objaśnienia do bilansu, do rachunku zysków i strat i o sprawach osobowych
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim,
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Na zakończenie Burmistrz Artur Kotara podziękował Dyrektorowi MiGBP i Dyrektorowi M-GDK za dobrze
wykonywaną pracę, za zaangażowanie dla społeczności lokalnej.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 maja
2014r. do dnia 10 czerwca 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy został dokonany wybór dziennych opiekunów
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie gminy Lewin Brzeski.
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opiekunów wpłynęły dwie oferty, wybrano tylko jedną ofertę. Zainteresowanych tą ofertą było 7 rodzin ale
część rodzin zrezygnowała. Obecnie 3 kolejne osoby ukończyły szkolenie i będą mogły przystąpić do
ogłoszonego II konkursu ofert. W związku, z tym została przedłożona zmiana do uchwały w sprawie
ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna. Opłata 3 zł
za godzinę sprawowanej opieki okazała się za wysoka dla rodziców. Przeprowadzono analizę jakie są
stosowane stawki w naszym województwie, to okazało się, że w naszej gminie jest najwyższa. Aby dojść do
standardów jakie obowiązują w naszym województwie i aby rodzice ponosili mniejsze koszty
zaproponowano zmianę stawki.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy jest duże zainteresowanie tą ofertą pracy.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy są rodziny zainteresowane tą formą opieki.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza informując, że Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu zakończył już nabór na realizację projekt p.n. "Powrót do zatrudnienia". W naszej gminie zostało
przeszkolonych 5 osób, w tym jedna osoba wycofała się .
Kolejne zapytanie radnego Piotra Barszcz dotyczyło przeznaczonych działek do sprzedaży położonych przy
ul. Chopina w Lewinie Brzeskim- zapytał czy jest zainteresowanie?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że brak jest zainteresowania. W związku z czym obniżono
wartość nieruchomości i ogłoszono ponownie przetarg.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grarbny zapytał o przyjęte zasady rachunkowości oraz
o instrukcję regulującą gospodarkę finansową gminy, na czym mają one polegać jeżeli są już ustalone
zasady.
Uwaga – na posiedzenie Komisji przybył radny Roman Pudło. Stan członków komisji – 6 radnych.
Burmistrz odpowiadając wyjaśnił, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Opolu wprowadzono
zmiany do przyjętych już zasad.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska dodała, że dotyczy to dat systemowych programów komputerowych
w Wydziale Finansowym Urzędu. Daty te należy dostosować w instrukcji obiegu dokumentów, co która data
oznacza i innych technicznych spraw.
Radny Dariusz Zięba zapytał o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego własność
Gminy Lewin Brzeski położonego w Łosiowie.
Burmistrz wyjaśnił, iż mieszkaniec z Łosiowa użytkował nieruchomość stanowiącą ogródek bez zawartej
umowy z gminą, za okres użytkowania gruntu naliczono opłatę.
Radny Roman Pudło zapytał o dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z częścią komina
położonego w obrębie ulicy Konopnickiej w Lewinie Brzeskim przeznaczonej pod stację bazową telefonii
komórkowej, czy to będzie modernizacja telefonii?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że na tym kominie są zamontowane urządzenia telefonii
komórkowej. W związku, iż kończą się umowy dzierżawy wszczęto procedurę ich wydzierżawienia.
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jednostek budżetowych, czy zmiany dotyczą tylko w jednej jednostce czy w kilku jednostkach
organizacyjnych gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany dotyczą przeniesienia wydatków w ramach planu finansowego między
paragrafami w ramach jednego rozdziału. Zmiany dokonuje się na wniosek Kierowników Wydziałów jak
i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w zależności od potrzeb, zgodnie z otrzymanym
upoważnieniem przez Radę Miejską.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy lokal mieszkalny położony przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim
jest pustostanem czy jest zamieszkały przez najemcę.
Burmistrz odpowiedział, że jest niezamieszkały, przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał o przeznaczoną nieruchomość do sprzedaży położoną
w Lewinie Brzeskim przy ul. Chopina.
Kolejno Burmistrz odpowiedział, że związku, iż nieruchomość jest zachwaszczona nie użytkowana
przeznaczono ją do sprzedaży w celu poprawy zagospodarowania terenu. Były podejmowane działania
odkupienia części gruntu od osoby fizycznej w celu powiększenia pow. nieruchomości, ale osoba ta nie
wyraziła zgody.
Komisja nie wniosła innych uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod 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:
− sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013r.,
− sprawozdania finansowego,
− informację o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie oraz o zgłaszanie
zapytań lub uwag do przedłożonych sprawozdań i informacji.
Skarbnik Gminy poinformowała na jakiej podstawie zostało sporządzono sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2013r. tj. na podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych, które przesyłane są do
RIO w Opolu, na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w 2013r. RIO bardzo
wnikliwie sprawdza te sprawozdania, czy dochody i wydatki były realizowane wg klasyfikacji budżetowej,
czy otrzymywane dotacje były zgodnie wydatkowane. Następnie poinformowała, że Skład Orzekający RIO
w Opolu uchwałą Nr 143/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. wydał pozytywną opinię
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2013 rok ( treść opinii była przedstawiona na
sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2014r.) Na zakończenie poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że dwie informacje były
sporządzane w m-cu marcu tj. informacja nt. „Organizacji szkół prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski”
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dotyczące uczęszczania uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, średniej uczniów w oddziałach są
różne. Uważa, że dane w obu informacjach winne być jednakowe. Również przedstawione wydatki na
oświatę nie można było powiązać z przedłożonymi dokumentami.
Z upoważnienia Burmistrza Pan Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wyjaśnił, że
niniejsze informacje przygotowane dla radnych są rzetelne. To, że są inne liczby to może było liczone za
dany rok kalendarzowy i za dany rok szkolny.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, nie zgodził się z wypowiedzią informując, że w części opisowej do
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jest wykazana inna liczba uczniów uczęszczających do szkół
niż w informacji o organizacji szkół. Chodzi Mu tylko o rzetelność przedkładanych dokumentów, bo
wysokość subwencji w jednej i w drugiej informacji jest taka sama.
Kolejno Kierownik Pan Marek Nowak, zwrócił uwagę, że Skarbnik Gminy musiała wprowadzać otrzymane
dane do sprawozdania na konkretny dzień. Podkreślił, że sporządzając informację opierał się na danych
Systemu Informacji Oświatowych natomiast Skarbnik Gminy sporządzając informację do sprawozdania
z wykonania budżetu otrzymuje informacje z Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo Wychowawczych i są to też prawdziwe rzetelne informacje. Natomiast Kierownik BOFPOW otrzymuje dane
z poszczególnych placówek oświatowych na dzień sporządzania dokumentów.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że obie informacje były sporządzane za 2013 rok i w tym samym czasie, to
dane winne być jednakowe.
Burmistrz poinformował, że po sprawdzeniu zostanie na sesję Rady Miejskiej przygotowane wyjaśnienie
w przedmiotowej sprawie.
Skarbnik Gminy jeszcze raz podkreśliła, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie zgodnie
z przedkładanymi sprawozdaniami do RIO, wydatkowane zgodnie z planem wydatków.
Komisja po zakończonej dyskusji postanowiła powrócić do tematu na następnym posiedzeniu komisji.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że na rozbieżność liczby uczniów w szkole może mieć wpływ Dom
Dziecka w Skorogoszczy, gdzie w międzyczasie decyzją sądu dziecko mogło zostać przeniesione do innej
placówki.
Komisja przystąpiła do analizy przedłożonych dokumentów.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty
skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, zaległości z podatków zniesionych i z różnych opłat w wysokości
1.519.963 zł na plan roczny 2.516.707 zł. Dlaczego jest tak niskie wykonanie?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina otrzymała mniej środków z opłaty eksploatacyjnej, targowej
i skarbowej.
Burmistrz dodał, że największe dochody Gmina osiąga z opłaty eksploatacyjnej.
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczyła wysokości realizacji w 246,9% dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa oraz samorządu województwa na realizację inwestycji, czym to zostało
spowodowane.
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budowę hali sportowej w Łosiowie w 2014 roku, a otrzymała już w 2013r.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres
sprawozdawczy oraz w sprawie umorzeń zaległości podatkowych m.in. w podatku od nieruchomości.
Zapytał komu zostały umorzone podatki?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara, jednocześnie wyjaśniając, komu przysługują zwolnienia
z podatku rolnego ( zakup gruntu przez rolnika od drugiego rolnika).
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił uwagę na ponoszone koszty z tytułu konserwacji
i utrzymania monitoringu wynoszące 9.180 zł. Zapytał czy monitoring jest potrzebny i czy spełnia swoją
funkcję.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim ma podgląd do
monitoringu i jest nagrywane. Tam gdzie są zamontowane kamery to jest spokojnie. Jest dobrą i potrzebną
rzeczą.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych a
stan zobowiązań niewymagalnych stanowi ogółem kwotę 1.766.652 zł na dzień 31 grudnia 2013r.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie przedłożonych sprawozdań i informacji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdania i informacje.
Do pkt 5 c.d.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 3
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za
pobyt dziecka i za żywienie u dziennego opiekuna,
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że na
etapie realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia” rodzice zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę
opiekunowi dziennemu sugerują, że opłata 3 zł za godzinę sprawowanej opieki jest wysoka
i stanowi barierę ekonomiczną dla skorzystania z instytucji opiekuna dziennego. Wobec powyższego
proponuje się obniżenie stawki do kwoty 1,50 zł za godzinę świadczeń udzielanych przez dziennego
opiekuna.
W dyskusji udział wzięli radni:
Radny Roman Pudło zapytał czy kwota 1,50 zł jest już kwotą zaporową?
Radny Dariusz Zięba zapytał czy w związku z obniżeniem stawki za godzinę świadczeń udzielanych przez
dziennego opiekuna będzie skutkiem finansowym dla gminy czy dla opiekunów?
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Odpowiedzi udzielił : Burmistrz Lewina Brzeskiego i Z-ca Burmistrza.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu 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 4
projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja
Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że zgodnie z podpisanym Porozumieniem międzygminnym w dniu 23 lipca 2013r. pomiędzy
Miastem Opole a gminami, tworzącymi Aglomerację Opolską, Miasto Opole zobowiązane zostało do
wyboru wykonawcy witryny internetowej oraz jej utrzymania (hostingu). Umowa z Wykonawcą witryny
została podpisana 24 września 2013r. Okres utrzymania strony internetowej, zgodnie z zapisami umowy,
upływa w dniu 10 listopada 2014r. Wszystkie gminy partycypowały w kosztach wykonania przedmiotu
umowy, przekazując na rzecz Przejmującego (Miasto Opole) dotację celową na pokrycie kosztów
zamówienia. Wysokość dotacji celowej uzależniona jest od liczby mieszkańców każdej z gmin AO.
W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska konieczne jest przeniesienie utrzymania
witryny na rzecz Stowarzyszenia AO. Analogiczne uchwały podejmą Rady Gmin wszystkich sygnatariuszy
porozumienia. Następnie protokolarnie zostanie przekazana witryna www.aglomeracja-opolska.pl na rzecz
Stowarzyszenia AO. Kolejnym krokiem będzie podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą, zmieniając
stronę umowy - z Miasta Opole na Stowarzyszenie AO. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu.
Pytania do w/w projektu zadali radni: ,
Radny Roman Pudło i radny Dariusz Zięba zapytali o ponoszone koszty przez Gminę?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, 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 5
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że w 2012r. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła Uchwałę Nr XXII/168/2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
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wsi Skorogoszcz, do sporządzenia zmiany planu przystąpiono w lutym 2013r. Następnie podjęto
przewidziane w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czynności
w tym zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu odpowiednie organy oraz
instytucje, zebrano wnioski, a po opracowaniu projektu zmiany planu przedłożono go do opiniowania
i uzgadniania, wprowadzając po ich zakończeniu niewielkie korekty. Przeprowadzono również procedurę
wynikającą z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uzgodniono
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Brzegu zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko ustaleń projektu zmiany planu. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.
Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 kwietnia 2014 r. do 21
maja 2014r. W dniu 29 kwietnia 2014r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany planu. Podczas wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, dyskusji
publicznej oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu projektu zmiany planu uwag nie wniesiono.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, 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 6
projektu uchwały zmieniający 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 w § 5 statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim
nadanego Uchwałą Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009r. ( z późn.
należy wprowadzić zmianę w związku, iż od 16 czerwca 2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 5 czerwca 2014r. poz. 755). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki
realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci) a dokumentem identyfikującym
uprawnienia członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Burmistrz może upoważnić, swojego
zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy do przyznania Karty ( § 13
ust.4 Rozporządzenia RM z dnia 27 maja 2014 r. ).
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża poinformowała, że przed wydaniem upoważnienia przez Burmistrza
dla Kierownika OPS, Z-cy Kierownika i Kierownika Działu Świadczeń Społecznych należy wprowadzić zmianę
do Statutu.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu 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 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Lewin Brzeski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu
zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora
publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich. Podjęcie niniejszej
uchwały ułatwi organizację publicznego transportu zbiorowego przewoźnikom i operatorom, a także
pasażerom.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na brak w wykazie przystanków komunikacyjnych przystanku
położonego w Chróścinie.
Z upoważnienia Burmistrza Pani Joanna Mokrzan Kierownik Wydziału GK wyjaśniła, że ZDW nie przekazał
dla Gminy przystanków położonych w ciągu dróg wojewódzkich, będą we własnym zakresie administrować
swoje przystanki, dlatego też nie można było ująć w wykazie. Pozostali zarządcy dróg tj. Zarząd Dróg
Powiatowych i Zarząd Dróg Krajowych przekazali przystanki dla gminy poprzez zawarcie umowy –
użyczenia.
Ponadto pytania zgłosili radni: radny Roman Pudło, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej
Grabny, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Piotr Barszcz, Przewodniczący Rady Miejskiej
pan Waldemar Włodek.
Odpowiedzi udzielili : Burmistrz Lewina Brzeskiego i Pani Joanna Mokrzan Kierownik Wydział GK.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, 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 8
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania budowy i remontu chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara, informując, że związku
z licznymi interwencjami mieszkańców ul. Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim dot. budowy/remontu chodnika
na odcinku skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sąsiedzką na długości ok. 30mb oraz faktem, iż ul. Kościuszki
jest drogą powiatową.
Radny Dariusz Zięba przypomniał, że w zeszłym roku kiedy dyskutowano nad dotacją dla Powiatu
Brzeskiego na realizację zadania budowy i remontu chodników, to była mowa, że w przyszłym roku udzieli
się pomocy finansowej na budowę i remont chodników w m. Przecza lub Oldrzyszowice.
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ok. 30mb. Pamięta o ustaleniach kolejności budowy/remontu chodników, w pierwszej kolejności jest m.
Oldrzyszowice a następnie Stoszowice i Przecza.
Innych zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o otrzymanym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Wolę przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego
wyraziła Rada Gminy Pakosławice, która podjęła uchwałę w spawie przystąpienia do Związku i przyjęcia
jego Statutu. Związek Gmin Śląska Opolskiego będzie zrzeszać już 38 gmin. W związku z powyższym zostanie
przygotowany i przedłożony projekt uchwały w powyższej sprawie pod obrady sesji Rady Miejskiej zwołanej
na dzień 24 czerwca 2014r.
Komisja poprzez aklamację zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Następnie Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu
u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Konserwator przyznał Gminie Lewin Brzeski środki
w wysokości 16.000 zł na sporządzenie dokumentacji projekt zabezpieczenia kościoła ewangelickiego
w Lewinie Brzeskim. Jest to 50% kosztów realizacji zadania, pozostałą kwotę 50% należy zabezpieczyć
w budżecie gminy. W związku z tym wystąpiła konieczność opracowania i przedłożenia pod obrady sesji
zwołanej na dzień 24 czerwca 2014r. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Radny Dariusz Zięba i radny Roman Pudło zwrócili się o wyjaśnienie na czym będzie polegało zabezpieczenie
kościoła ewangelickiego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk w n o s i o uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi w ulicy
Westerplatte w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że wpłynęło pismo do Rady Miejskiej od
mieszkańca Lewina Brzeskiego z ul. Westerplatte w sprawie usunięcia ubytku przy studzience kanalizacyjnej
w drodze przy Jego posesji.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że Jego wniosek dot. załatania
ubytku przy studzience w drodze w ul. Buczka w Lewinie Brzeskim został nie zrealizowany, ponieważ ubytek
został zasypany tylko kamykami oraz, że na terenie miasta brak jest koszy ulicznych na odpady ( wniosek
został zgłoszony na posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski w dniu 12.06.2014r.)
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obecnie brak jest środków na ich zakup.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na włączanie się lamp o godz. 8.30 w Rynku w Lewinie Brzeskim, wnosił
o sprawdzenie zegara.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował, że w ostatnim czasie
dwukrotnie były sprawdzane zegary i poprawnie ustawione, ale jeszcze raz zostaną sprawdzone.
Zabierając głos Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych, aby interpelacje, wnioski, zapytania
były składane na piśmie i zawierały szczegółową treść sprawy. Zgodnie ze Statutem Gminy winne być
składane na piśmie a nie ustnie.
Następnie przedstawił pismo Rady Gminy Kobiór dot. przesłanej uchwały XXXI/236/14 z dnia 22
maja 2014r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu
terytorialnego.
W dyskusji nad uchwałą udział wzięli radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do omówionej uchwały.
Kolejno Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o przeprowadzonej rozmowie ze Starostą
Powiatu Brzeskiego w sprawie podjętego apelu przez Radę Miejską popierającą protest brzeskich
pielęgniarek i położnych w związku ze zbyt niskimi wynagrodzeniami tej grupy pracowników Brzeskiego
Centrum Medycznego. Starosta poinformował, że zna problem pielęgniarek, zapoznał się z apelem Rady
Miejskiej. Rada może otrzymać wyjaśnienia od nowo powołanego Dyrektora BCM w Brzegu Pana Krzysztofa
Konik. Jeżeli radni sobie życzą to Dyrektor BCM przyjedzie na sesję i udzieli wyjaśnień.
Burmistrz Artur Kotara zaprosił na uroczyste otwarcie miejskiej plaży w Lewinie Brzeskim, które odbędzie
się w dniu 5 lipca 2014r. oraz na piknik rodzinny organizowany przez M-GDK w Lewinie Brzeskim w dniu
21 czerwca 2014r. na terenie rekreacyjnym boiska ORLIK w Lewinie Brzeskim.
Następnie poinformował, że w najbliższych dniach będzie remontowana droga w ulicy Zamkowej
i Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło i Przewodniczący Rady Samorządu Miasta wnieśli zapytania o zakres remontu drogi
w ulicy Nysańskiej.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Radny Zbigniew Gąsiorowski w n o s i o postawienie znaku „zakaz postoju” po prawej stronie ulicy Aleja
Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim od skrzyżowania ul. Kilińskiego.
Burmistrz poinformował, że z powyższym wnioskiem wystąpi do Starosty Brzeskiego.
Radny Piotr Barszcz zgłosił następujące zapytania dotyczące :
1) uregulowania odpływu wód z pól w związku iż w czasie opadów deszczu ul. Słoneczna
w Łosiowie (osiedle za szkołą) jest zalewana wodami opadowymi. Pierwsza studzienka znajduje się
dopiero przy OSP,
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wybudowanej sali gimnastycznej w Łosiowie.
Na powyższe wnioski Burmistrz udzielił wyjaśnień :
- zalewania osiedla – to w pierwszej kolejności należałoby wybudować kanalizację deszczową tylko
obecnie w budżecie gminy brak jest środków finansowych. Ponadto problem jest z jej podłączeniem,
GDDKiA nie wyraziła zgodę na podłączenie się do kanalizacji przy drodze nr 94. Na osiedlu znajdują się
studnie chłonne, które przy wysokich opadach deszczu są szybko napełnione, nadmiar wody powoduje
zalewanie osiedla.,
- teren przy sali gimnastycznej będzie wypełniony kruszywem, aby wody opadowe mogły się wchłonąć.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.45 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

