P r o t o k ó ł Nr 40/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 września 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 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: Jacek Kieroński, Antoni Rak ( nieobecność usprawiedliwiona).
Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował
o złożonym przez Burmistrza Lewina Brzeskiego wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim o wprowadzenie pod obrady sesji projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2014 rok.
Zaproponował w/w projekt uchwały wprowadzić do porządku posiedzenia w pkt 3 jako ppkt 9.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 39/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 17 czerwca 2014r.
2. Zaopiniowanie :
1) sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2014r. do
dnia 15 września 2014r.,
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2014 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
2) nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
3) zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Lewin Brzeski,
4) udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła
znajdującego się w Buszycach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych,
5) udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościoła
znajdującego się w Różynie, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych,
6) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i
Chróścina,
7) udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
8) przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie
Brzeskim,
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.
4. Sprawy różne - wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 39/2014 z posiedzenia komisji w dniu 17 czerwca 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 5 radnych zatwierdziła protokół Nr 39/2014 - jednogłośnie - 5 głs. „za”.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca 2014r. do
dnia 15 września 2014r.,
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Radny Roman Pudło zapytał o firmę Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY – Chwilówka”.
Burmistrz odpowiedział, że na wniosek powyższej firmy wydzierżawiono na jeden rok grunt pod ustawienie
reklamy.
Radny Piotr Barszcz zapytał o uzyskaną cenę w wyniku ogłoszonego przetargu na dowóz uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, poinformował, że w wyniku ogłoszonego kolejnego przetargu wyłoniono
Firmę Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opolu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny zwrócił się o sprecyzowanie
położenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolejowej w Lewinie
Brzeskim oraz czy ta nieruchomość mieści się w sferze ekonomicznej.
Burmistrz odpowiadając uściślił położenie nieruchomości i poinformował kto zakupił grunt. Odnośnie strefy
ekonomicznej to jeszcze nie ma wyznaczonych terenów w naszej Gminie. Obecnie staramy się, aby
wyznaczone tereny podlegały pod wałbrzyską specjalną strefą ekonomiczną, ale muszą być spełnione
odpowiednie warunki.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza zapytał
o konferencję w Opolu nt. stref ekonomicznych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że konferencja dotyczyła m.in. otwarcia zamiejscowego biura
w Opolu.
Radny Dariusz Zięba zapytał o klasy gleb dotyczące terenów przeznaczonych pod specjalna strefę
ekonomiczna, czy nie są za wysokie klasy?
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny zapytał o liczbę zgłoszonych
dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Lewin Brzeski.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara i Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek
Nowak.
Radny Roman Pudło zapytał czy do III przetargu zostały wysoko obniżone ceny działek budowlanych
położonych przy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim.
Kolejno odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że do każdego przetargu jest obniżana wartość tych
działek. Do tej pory sprzedano jedną działkę.
Radny Dariusz Zięba zapytał o działkę przeznaczoną do sprzedaży położoną w Skorogoszczy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że nieruchomość sprzedawana jest w celu uregulowania stanu
prawnego.
Radny Dariusz Zięba zapytał o działkę przeznaczoną do sprzedaży położoną w Chróścinie.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, że niniejsza działka stanowi tereny rolnicze.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał o szczegółowe położenie działki nr
1324/9 przy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz omówił szczegółowo położenie w/w działki.
Radny Roman Pudło zapytał o przeniesienie wysokiej kwoty po stronie wydatków.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska udzieliła odpowiedzi wyjaśniając, że dotyczy to wydatków majątkowych,
które należało ująć zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał, dlaczego klasy I i IV nie mogą ubiegać
się o pomoc finansową na zakup podręczników tylko klasy II, III i IV.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pan Marek Nowak udzielił odpowiedzi informując, że
Rozporządzenie MEN określa, które klasy winne otrzymać pomoc na zakup podręczników.
Kolejno Pan Andrzej Grabny zapytał o sprecyzowanie położenia nieruchomości przy ul. Asnyka w Lewinie
Brzeskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał Burmistrza o spotkanie z RZGW, czy dotyczyło
otwarcia jazu w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował o przeprowadzonym spotkaniu i podjętych działaniach mających na celu otwarcie
jazu w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy była może informacja od RZGW o dalszej kontynuacji realizowanej
inwestycji.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku,
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska dokonując wprowadzenia poinformowała, że w przedłożonej informacji
o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu przedstawiono obszernie i tematycznie realizowane zadania.
Dochody wykonano w wysokości 19.349.734 zł, co stanowi 53,9% planu rocznego. Wydatki majątkowe
zostały wykonane na niskim poziomie z uwagi, że płatność realizowanych dwóch dużych inwestycji tj.
„Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim” i „Rozbudowa i remont targowiska
stałego w Lewinie Brzeskim” nastąpiła dopiero w II półroczu w miesiącach lipiec – sierpień.
Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zostało opisane w przedłożonej informacji na
podstawie składanych do RIO w Opolu sprawozdań.
Dodała, że RIO w Opolu wydało opinię pozytywną bez uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. Poprosiła o zgłaszanie uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na brak dotacji z tytułu obrony narodowej oraz
z jakiego tytułu gmina otrzymała darowiznę.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w II półroczu gmina otrzyma dotację na obronę narodową z tytułu
przeprowadzonego szkolenia. Następnie wyjaśniła wpływy dochodów z tytułu darowizny.
Kolejno Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o kwotę zaległości bez odsetek wynoszący
17,3% zrealizowanych dochodów gminy ogółem. W porównaniu do ubiegłych lat nastąpił wysoki wzrost
zaległości.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż powyższe środki dotyczą zaległości w podatkach.
W związku z tym wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty.
Radny Roman Pudło zapytał czy jest instytucja, która ma bardzo wysokie zaległości w podatkach.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy informując, że zaległości w podatkach dotyczą w większości osób
fizycznych.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2014r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
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projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował,
że w wyniku dokonanej analizy wydatkowania środków w poszczególnych zadaniach, proponowane są
zmiany dostosowujące kwoty na poszczególnych zadaniach do przewidywanych wydatków do końca roku.
Zwiększeniu uległa kwota na wypoczynek, kosztem działań profilaktycznych w szkołach oraz kwota na
szkolenia – planuje się finansowanie szkolenia dwóch pracowników pod kątem planowanych kontroli
w zakresie prawidłowego naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu –
weryfikacja oświadczeń przedsiębiorców. Ponadto proponowana zmiana uwzględnia przewidywane
zmniejszenie wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z 200 000 zł do 197 000 zł.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy powstający nowy sklep WIMAR w Skorogoszczy otrzymał już koncesje na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak poinformował, że jeszcze nie otrzymał koncesji na sprzedaż
napojów alkoholowych. Wydanie zgody jest realizowane w trakcie, wystąpiono o opinię w tej sprawie do
sołectwa. Ostateczną opinię wydaje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie
z Uchwałą Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku.
Radny Pudło zapytał czy opinia zebrania wiejskiego lub Rady Samorządu Miasta jest wiążąca.
Odpowiedzi udzieli Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak, wyjaśniając, że jeżeli będzie negatywna
opinia Zebrania Wiejskiego to należy ją uzasadnić.
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 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że z uwagi na dokonywane zmiany w Statucie, które dotyczyły powierzenia nowych zadań
dla Ośrodka. Obecnie Ośrodek otrzymał kolejne zadanie do realizacji, bowiem dnia 17 kwietnia 2014r.
ukazały się zmiany do ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, dotyczące m.in. pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom
uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ustalanie prawa i wypłaty pomocy pieniężnej
należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Zgodnie z zapisem
zmienionej ustawy, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób ubiegających się o pomoc.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża dodała, że było tyle zmian, że zasadne jest ujednolicenie zapisów
Statutu.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
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projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego
dokonał Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza, informując, że Burmistrz Lewina Brzeskiego wystąpił do
Marszałka Województwa Opolskiego o wprowadzenie zmian w aglomeracji Lewina Brzeskiego. Zmiana
granic aglomeracji wynika z wyłączenia z terenu aglomeracji miejscowości: Borkowice-Niwa, Oldrzyszowice,
Buszyce, Leśniczówka oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami
Kantorowice i Ptakowice. Powodem wyłączenia w/w terenów jest zbyt niski wskaźnik koncentracji
mieszkańców. Obszar aglomeracji Lewin Brzeski będzie obejmował swym zasięgiem teren Miasta Lewin
Brzeski oraz miejscowości Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Skorogoszcz, Chróścina, Przecza i Raski.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że w ramach RPO na lata 2014 -2020 będzie gmina mogła się ubiegać
o dofinansowanie budowy kanalizacji w tych miejscowościach. Gmina posiada dokumentację na budowę
kanalizacji dla m. Skorogoszcz, Chróścina, Przecza i osiedle Mickiewicza w Lewinie Brzeskim.
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji radny
Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara, Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza, radny Roman Pudło.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru
zabytków – kościoła znajdującego się w Buszycach, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował o ogłoszonym przez Burmistrza Lewina Brzeskiego naborze wniosków o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze
Gminy Lewin Brzeski. W terminie określonym w naborze wpłynął wniosek złożony przez Parafię Rzymsko –
Katolicką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim reprezentowaną przez księdza
proboszcza Krzysztofa Dudojć dotyczący „Prac konserwatorskich elewacji Kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej w Buszycach”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Wnioskowana kwota dotacji
mieści się w ramach kwoty określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.
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 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
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projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej właścicielowi obiektu wpisanego do rejestru
zabytków – kościoła znajdującego się w Różynie, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy
Lewin Brzeski. W terminie określonym w naborze wpłynął wniosek złożony przez Parafię Rzymsko –
Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Łosiowie reprezentowaną przez księdza proboszcza Leszka
Włodarczyka dotyczący „Remontu dachu budynku zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Różynie”.
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Wnioskowana kwota dotacji mieści się w ramach kwoty
określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.
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 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina,
Burmistrz Artur Kotara dokonał wprowadzenia do omawianego projektu uchwały, wyjaśniając, że
na podstawie złożonego wniosku Państwa Kułak ze Skorogoszczy przygotowano zmianę do mpzp wsi
Skorogoszcz i Chróścina. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu do obwiązującego planu zapisów
umożliwiających na działce nr 201/2 w Skorogoszczy realizację przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
W dyskusji nad omawianym projektem uchwały wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny
Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze
środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu
uchwały poinformował, że w celu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lewin Brzeski
uchwala się Regulamin udzielania dotacji w celu umożliwienia nieruchomościom nieobjętym planem
budowy kanalizacji sanitarnej otrzymania dotacji na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, iż środki w budżecie nie wystarczą dla wszystkich zainteresowanych
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapytał czy jest możliwość wystąpienia do innych instytucji
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przydomowych oczyszczali ścieków, na które zostało udzielone dofinansowanie.
Burmistrz poinformował o innych możliwościach pozyskania środków niż z budżetu gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w jakich przypadkach dotacja będzie podlegała zwrotowi.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, Burmistrz
Lewina Brzeskiego, radny Roman Pudło, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu
wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu
uchwały poinformował, że Wojewoda Opolski pismem dnia 2 września 2014r. zawiadomił o wszczęciu
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr LII/390/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia
regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim. Z uwagi,
iż postępowaniem nadzorczym objęte zostały znaczne zapisy w załącznikach a uchylenie spowoduje ich
nieczytelność, proponuje się podjęcie w tej sprawie nowej uchwały z pominięciem zapisów objętych
rozstrzygnięciem, ponieważ sprawy te regulują inne ustawy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny zapytał, kto będzie egzekwował
nieprawidłowości. W regulaminie brak jest takiego zapisu.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza i Burmistrz Artur
Kotara.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny,
Sekretarz Gminy Barbara Chyża, Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
projektu uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska
informując o wprowadzonych zmianach:
I. Zwiększenie planowanych dochodów następuje w związku z:
1) podpisaniem umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie bezzwrotnej pomocy finansowej na
wykonanie remontu nawierzchni przejmowanej drogi w miejscowości Mikolin ( 76.570 zł ),
2) otrzymania darowizn na organizację biegów ulicznych ( 3.400 zł ),
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4) otrzymania darowizny z przeznaczeniem na Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim ( 900 zł ).
II. Zmniejszenie planowanych dochodów następuje w związku ze zmniejszeniem dochodów w zakresie
opłaty alkoholowej ( 3.000 zł ).
III. Zwiększenie planowanych w wysokości 846.250 zl planuje się przeznaczyć na:
1) remonty dróg gminnych ( 4.000 zł ),
2) gospodarkę mieszkaniową - remonty lokali mieszkalnych ( 17.500 zł ),
3) administracje publiczną ( zakup drukarki do Wydz. Podatkowego – 1.600 zł , promocję- biegi uliczne –
4.400 zł ),
4) braki w zakresie płac oraz wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem placówek oświatowych
(742.180 zł ),
5) wydatek majątkowy w zakresie remontu drogi w miejscowości Mikolin ( 76.570 zł ),
IV. Zmniejszenie planowanych wydatków następuje w związku z brakiem wykonania dochodów w zakresie
opłaty alkoholowej co ma wpływ na realizację wydatków w zakresie zwalczania narkomanii ( 100 zł ) oraz
przeciwdziałania alkoholizmowi ( 2.900 zł ).
V. Przeniesienie planowanych wydatków następuje w związku z otrzymaniem uchwał sołectw ( sołectwo:
Jasiona, Wronów, Leśniczówka, Stroszowice) w zakresie zmiany funduszu sołeckiego w roku 2014.
VI. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 500.000 zł następuje w związku z wprowadzeniem
wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .
VII. Zwiększenie planowanych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych odbywa się na wniosek Dyrektora PSP w Lewinie Brzeskim ( 21.000 zł ).
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały przy zadaniu wykonania nawierzchni drogi
raz jest podana m. Piaski a raz Mikolin.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że winna być wpisana miejscowość Mikolin- Piaski.
Radny Dariusz Zięba zapytał o zakres remontu nawierzchni drogi.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza.
Radny Piotr Barszcz zapytał o zwiększone środki po stronie przychodów w związku z wprowadzeniem
wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik Gminy poinformowała, że są to środki z rozliczenia budżetu za 2013r.
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 5 członków - 5 głs.„za”
zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk zwrócił się do członków komisji w sprawie zapisu
w regulaminie pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w § 51 ust. 2 litera d) „wynik głosowań imiennych”
Na jednej z sesji została wprowadzona zmiana do Statutu Gminy co winien zawierać protokół z sesji

- 10 poprzez wykreślenie zapisu dot. głosowania imiennego. Dlatego też ma pytanie czy należy wpisywać do
protokołu imienne głosowanie czy pozostawiamy w protokóle zapis jaki jest do tej pory.
Radny Dariusz Zięba powiedział, że jeżeli nadzór nie uchylił tego zapisu w regulaminie to znaczy, że jest
prawidłowo. Ponadto każdy protokół z posiedzenia jest podawany do publicznej wiadomości.
Radni przez aklamację wyrazili stanowisko – w protokóle nie będzie wpisywanych głosowań imiennych.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o możliwości otrzymania dotacji na zakup pompy ciepła do budynków
jednorodzinnych, słyszał, że w innych gminach rodziny mogą otrzymać dofinansowanie
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, radny Zbigniew
Gąsiorowski, radny Roman Pudło.
Radny Roman Pudło i radny Dariusz Zięba poruszyli temat możliwości dalszego zatrudnienia pracownika
tut. Urzędu Pani Elżbiety Kaniora.
Odpowiedzi udzielili: Burmistrz Artur Kotara i Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Burmistrz Artur
Kotara, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.55 zamknął
posiedzenie.

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

