Protokół Nr 27/2014
z posiedz enia Komisj i Rewizyjnej Rady M iejskiej w Lewinie Brzes kim
odbytego dn ia 21 paźdz iernika 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
Nr 26. Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 1000 i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak.
Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu udział bierze 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum,
przy którym komisja może podejmować prawomocne opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu.
Nieobecny : radny Stefan Kachel, radny Jacek Kieroński (nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża i Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Waldemar Włodek.
Tematem posiedzenia będzie :

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 25/2014 z posiedzenia w dniu 6 czerwca 2014r. i protokołu Nr 26/2014
z posiedzenia w dniu 21 września 2014r.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.

Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 25/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisja
przeprowadziła dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem radnego Ludwika Juszczak co do treści protokołu
Nr 25/2014. Przeprowadził rozmowę z Radcą Prawnym tut. Urzędu, gdzie otrzymał opinię, że proponowana
przez Radnego Ludwika Juszczak zmiana treści protokołu winna być wprowadzona w tym protokole.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 25/2014 z dnia 6 czerwca 2014r.
wraz z proponowaną zmianą treści protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków - 3 głs. „za” (radni: Antoni Rak, Ludwik
Juszczak, Dariusz Kraiński) zatwierdziła protokół.
Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2014 z dnia 21 września 2014 r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną po
wprowadzonych poprawkach literowych do radnych oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Następnie poinformował, że nie zgadza się z proponowaną przez radnego Ludwika Juszczak treścią zapisu
stanowiska do zgłoszonego wniosku do protokołu Nr 25/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. Ponieważ biorąc pod
uwagę wyniki głosowania 1 głs. „za” przy 1 głs „przeciw” i 2 głs. „wstrzymujących się” – Komisja nie zajęła
stanowiska do wniosku radnego Ludwika Juszczak.
Radny Ludwik Juszczak nie wniósł uwag do powyższego zapisu w protokóle.
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Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie protokołu Nr 26/2014 z posiedzenia Komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków - 3 głs. „za” (radni: Antoni Rak, Ludwik
Juszczak, Dariusz Kraiński) zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do skargi.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że emerytowany pracownik Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim Pani Bożena Sobocka złożyła skargę na działalność Burmistrza Lewina
Brzeskiego. Następnie poinformował, że Pani Bożena Sobocka w dniu 21.06.2014r. przesłała pismo do RIO
w Opolu - odczytał treść pisma.
RIO w Opolu działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego pismem z dnia 10.07.2014r. przesłało pismo Pani Bożeny Sobockiej jako skargę dot.
zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim – odczytał treść pisma.
Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 7 sierpnia 2014r. zawiadomił skarżącą o terminie
rozpatrzenia skargi.
Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał treść protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy
Inspektorat Pracy w Opolu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim oraz poinformował o opinii Radcy
Prawnego tut. Urzędu Miejskiego.
Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z przedłożonymi wyjaśnieniami Burmistrza Lewina Brzeskiego
(komplet dokumentacji ksero) stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokółu,
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę na przyszłość, że winien materiały dot. skargi otrzymać wcześniej. Do
odczytanych dokumentów na dzisiejszym posiedzeniu jest trudno zająć stanowisko. Jako członek Komisji
Rewizyjnej nie otrzymał żadnych dokumentów dot. złożonej skargi, otrzymał tylko zaproszenie na
posiedzenie komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powiedział, że na sesji w dniu 26 sierpnia 2014r.
informował o przesłanej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do załatwienia wg właściwości skargę
P. Bożeny Sobockiej. Na prośbę radnych w dniu 27 sierpnia 2014r. zostały wysłane do radnych dokumenty:
- pismo RIO w Opolu wraz z pismem P. Bożeny Sobockiej skierowane do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
- opinie Radcy Prawnego tut. Urzędu,
- pismo do P. Bożeny Sobockiej informujące, że pismo z dnia 21 czerwca 2014r. nie może zostać załatwione
w ustawowym terminie,
- pismo do P. Bożeny Sobockiej o uszczegółowienie złożonej skargi.
Podsumowując wypowiedź radny Ludwik Juszczak poinformował, że nie posiada dokumentów tj. dpowiedzi
P. Bożeny Sobockiej odnośnie uszczegółowienia złożonej skargi i protokołu z dnia 5.06.2014r.
z kontroli PIP Okręgowy Inspektorat w Opolu w Urzędzie Miejskim.
Przewodniczący Komisji powiedział, że pismo P. Bożeny Sobockiej z dnia 29.08.2014r. wpłynęło dopiero po
wysłaniu w/w pism. Odczytał wyrywkowo treść skargi P. Bożeny Sobockiej, że skarga dot. dyskryminacji
emerytów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy podziale środków ZFŚS. Następnie powiedział, że nie
uważa, że emeryci są dyskryminowani gdyż skarżąca w 2014r. otrzymmała 1800 zł w tym 2-ie zapomogi po
500,00 zł na rehabilitacje, a 800,00 zł na tzw. wczasy pod gruszą. Wielu pracujących pracowników
w zakładach pracy nie otrzymuje takiej pomocy finansowej.
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Radny Dariusz Kraiński powiedział, że nawet jest tak, że nie otrzymują żadnej pomocy socjalnej.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z prośbą otrzymania protokołu kontroli PIP w Opolu, skargę P. Bożeny
Sobockiej, regulamin ZFŚS oraz wyjaśnień Burmistrza do skargi. Najpierw chciałby się zapoznać
z dokumentami a następnie zająć stanowisko. Również chciałby otrzymać informację o wszystkich
dopłatach, wydatkach w roku 2013 i 2014 z ZFŚS. Z Uwagi na to, że skarżąca otrzymała pomoc w wysokości
1.800zł to chciałby zobaczyć ile otrzymali pozostali pracownicy.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża na wstępie poinformowała o zasadach funkcjonowania ZFŚS
w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Jednostki budżetowe mają nałożony obowiązek opracować
regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Fundusz socjalny tworzy się co
roku i wynosi na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W ustawie jest też zapisane, że pracodawca może
objąć opieką byłych pracowników swojej jednostki emerytów i rencistów. Naliczając na ten rok fundusz
przyjęto zatrudnienie 45,25 etatu zatrudnionych pracowników a opieką funduszu objętych jest 22
emerytów. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami mogą zwiększyć Fundusz
o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Zwróciła uwagę, że regulamin ZFŚS Urzędu był trzy krotnie kontrolowany. Po raz pierwszy
kontrolowany był w 2012r. i w wyniku kontroli wprowadzono zmianę. W 2014r. był dwu krotnie
kontrolowany przez PIP w Opolu. Kontrola została przeprowadzona na wniosek skarżącej w związku z nie
przyznaniem Jej świadczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego.
W ostatnim regulaminie ZFŚS przyjęto max kwotę 800,00 zł dofinansowania rożnych form wypoczynku,
pracownicy mogą się ubiegać raz na rok a warunkiem otrzymania jest wykorzystanie urlopu
wypoczynkowego co najmniej 14 dni kalendarzowych. Taką samą kwotę otrzymuje emeryt pomimo, że
odpis na emeryta jest w wysokości 182,00 zł i co drugi rok.
Skarżąca w roku 2013 złożyła wniosek o pomoc finansową w związku z wypadkiem ale, że nie było środków
na koncie wniosek został rozpatrzony na początku 2014r. Również w tym czasie została przeprowadzona
kontrola przez PIP w Opolu, która zwróciła uwagę na nie rozpatrzenie wniosku skarżącej.
Pani Bożena Sobocka w 2014r. otrzymała z Funduszu zapomogę bezzwrotną z tytułu zdarzenia losowego
w kwocie 500,00 zł. Kolejną zapomogę otrzymała w miesiącu marcu w kwocie 500,00 zł z tytułu trudnej
sytuacji materialnej spowodowanej koniecznością rehabilitacji po wypadku oraz mając na uwagę skarżącej
wydatki na rehabilitację w pierwszej kolejności otrzymała tzw. wczasy pod gruszą na wniosek w kwocie
800,00 zł. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w przyszłym roku Pani Bożena Sobocka nie otrzyma,
dlatego też Pani Bożena Sobocka uważa, że emeryci są dyskryminowani.
Sekretarz Gminy zaznaczyła, że obecny Regulamin był kontrolowany w dniu 5 czerwca 2014r. przez
Państwową Inspekcję Pracy, do którego nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, iż z wyjaśnień Burmistrza wynika, że Pani Bożena
Sobocka w roku 2013 również otrzymała dopłatę do wczasów profilaktyczno-leczniczych w kwocie 600,00 zł
Radny Ludwik Juszczak powiedział, że skarga dotyczy dyskryminacji emerytów a nie emeryta czyli
wszystkich emerytów Urzędu Miejskiego. Następnie zapytał czy PIP kontrolowała również tą kwestie i czy
wynika z protokołu kontroli.
Sekretarz Gminy odpowiadając powiedziała, że kontrola przez PIP dotyczyła całego regulaminu, nie zostały
wniesione uwagi.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapis w § 7 regulaminu, który dotyczy, kto może korzystać ze
świadczeń Funduszu.
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Radny Ludwik Juszczak zapytał czy mógłby zobaczyć, w jakiej wysokości są dopłaty z Funduszu. Powinna być
lista kto z pracowników otrzymał i jaką kwotę. Chciałby taką listę otrzymać z ostatnich 2-ch lat.
Sekretarz Gminy poinformowała, że nie ma listy pracowników. Każdy z pracowników otrzymuje dopłatę na
wniosek na podstawie decyzji i w zależności od terminu wykorzystania urlopu.
Radny Ludwik Juszczak zgłosił wniosek o przygotowanie listy osób, które otrzymały dofinansowanie z
Funduszu, w jakiej kwocie i z jakiego tytułu.
Sekretarz Gminy poinformowała, że przygotuje powyższą informację i przekaże na jutrzejszych
posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Radni przez aklamację poprali wnioskodawcę.
Radny Ludwik Juszczak jeszcze raz podkreślił, że Pani Bożena Sobocka podnosi w złożonej skardze
dyskryminacje emerytów. Następnie radny wyraził zaniepokojenie w sprawie terminu rozpatrzenia skargi,
ponieważ zgodnie z kpa skarga winna być rozpatrzona bardzo szybko. Jest to już czwarty miesiąc od czasu
złożenia skargi. Jak na okres rozpatrzenia skargi to stanowczo jest to długi okres.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że cały czas skarżąca jest informowana o toku postępowania
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Faktem jest prowadzona korespondencja ze skarżącą.
W związku, aby jak najszybciej komisja przeprowadziła postępowanie skargowe proponuje jeszcze w tym
tygodniu zwołać posiedzenie Komisji po otrzymaniu dodatkowej informacji.
Radny Ludwik Juszczak pokreślił, że jako radny przez trzy lata wnioskował o otrzymanie pewnej informacji
publicznej, która winna być podana na BIP. Ale ma nadzieje, że w końcu kiedyś otrzyma.
Wywiązała się dyskusja między Przewodniczącym Komisji a radnym Ludwikiem Juszczak w sprawie terminu
załatwienia skargi.
Kolejno radny Ludwik Juszczak zapytał czy były przeprowadzone konsultacje Regulaminu z emerytami, jeżeli
były to w jaki sposób?
Udzielając odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformowała, że regulamin ZFŚS był wywieszony na tablicy
ogłoszeń w tut. Urzędzie. Nie był wysyłany do emerytów, każdy emeryt mógł się zapoznać. Nie jest nigdzie
zapisane, że muszą być konsultacje z emerytami, ale emeryci mieli możliwość zapoznania się.
Radny Ludwik Juszczak powiedział, że można stwierdzić, że emeryci nie byli uczestnikami spotkania
konsultacji regulaminu. Zapytał czy PIP kontrolowała obwiązujący regulamin i czy stwierdziła, że jest
prawidłowy.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że PIP kontrolowała regulamin i nie wniosła uwag do niego.
Następnie radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę na art. 18 pkt 3a § 1, który mówi o zakazie dyskryminacji.
Chciałby wiedzieć, czy Regulamin jest zgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Czy
faktycznie przysługuje dopłata do wypoczynku co drugi rok czy nawet co trzeci rok .
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że PIP nie stwierdziła nieprawidłowości, nie wniosła uwag i wniosków,
ponieważ pracownicy, aby otrzymać dopłatę do wypoczynku muszą wykorzystać urlop wypoczynkowy.
Kolejno radny Ludwik Juszczak powiedział, że dobrze by było gdyby pracodawca chciał się spotkać
z emerytami i rencistami, którzy pracowali w Urzędzie Miejskim a przy okazji zapoznać z regulaminem, aby
mogli się ustosunkować. Bo jest tak najprościej pozostawić tych najbardziej potrzebujących.
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Sekretarz Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi powiedziała, że jesteśmy z nielicznych jednostek, która
objęła opieką emerytów w takiej samej wysokości jak pracowników. W związku z wprowadzeniem zmiany
w regulaminie, że emeryci i renciści otrzymują co drugi rok dopłatę do wypoczynku została przeprowadzona
kontrola przez PIP.
Radny Ludwik Juszczak podkreślił, że Komisja reprezentuje Radę czyli czynnik społeczny a są to przecież
pieniądze publiczne, które muszą być skontrolowane. Jest to obowiązkiem komisji sprawdzić jak pieniądze
publiczne są wydatkowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał jaki jest odpis i czy jest obowiązkowy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jest obowiązkowy na każdego pracownika, wynosi 1093,93 zł a na
emeryta objętego opieką społeczną 182,00 zł.
Radny Ludwik Juszczak poinformował, że w związku iż skarżąca otrzymała pomoc finansową w ciągu roku
1.800,00 zł to chciałby porównać jaką dopłatę z Funduszu otrzymali inni emeryci i renciści.
Sekretarz Gminy poinformowała, że pozostali emeryci nie otrzymali żadnej zapomogi w roku 2013 a w tym
roku połowa emerytów otrzymała dopłatę do wypoczynku.
W związku z nie zakończeniem postępowania skargowego skargi Pani Bożeny Sobockiej i wystąpienia
o informację w sprawie wydatkowania środków z ZFŚS Urzędu Miejskiego zwołano posiedzenie komisji na
dzień 23 października 2014r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiej przy ul. Rynek 26.
Ponadto ustalono, że nieobecnym członkom Komisji zostaną przesłane pocztą elektroniczną dokumenty
dotyczące skargi Pani Bożeny Sobockiej.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Radny Ludwik Juszczak poinformował, że zależy Mu bardzo na bezpieczeństwie mieszkańców. Składał już
raz wniosek dot. bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych (powiatowych, wojewódzkich), ale
otrzymał odpowiedź, że brak jest środków w budżecie. Wniosek został ponowiony przez Komisję Rewizyjną.
Ma nie tylko na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów, ale także pieszych. Dotyczy to bezpieczeństwa
pieszych poruszających się drogą na odcinku od cmentarza komunalnego w Lewinie Brzeskim do pierwszych
zabudowań położonych w miejscowości Kantorowice. Jest to odcinek o długości ok. 300m. Dlatego też ma
prośbę aby w imieniu Komisji złożyć wniosek do projektu budżetu na 2015 rok w celu zabezpieczenia
środków w budżecie. Jest to droga wojewódzka, wystarczy położyć krawężniki i chodnik. Ma jeszcze prośbę
aby tam gdzie jest rów został wybudowany mostek lub kładka, aby móc bezpiecznie przejść.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski złożyła wniosek do
budżetu gminy na rok 2015 o zabezpieczenie środków w budżecie na wybudowanie chodnika w drodze
wojewódzkiej oraz wydzieliła środki w ramach otrzymanych środków do dyspozycji na przyszły rok.
Jeśli chodzi o kładkę to projektant, który będzie sporządzał dokumentację to winien zaprojektować, uważa,
że nie należy tego zapisywać we wniosku, tym bardziej, że jest to droga wojewódzka i należy z nimi
uzgodnić projekt budowy chodnika.
Następnie Przewodniczący Komisji zapoznał z odpowiedzią na złożony wniosek Komisji w sprawie
ustawienia znaków ostrzegawczych w miejscach przejazdu – przy skrzyżowaniach dróg publicznych ze
ścieżką rowerową – przedmiotowe zadanie nie może być zrealizowane ponieważ obecnie gmina nie posiada
wolnych środków finansowych które mogłaby przeznaczyć.
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Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że na różne imprezy w gminie nie brakuje środków w budżecie ale na
bezpieczeństwo mieszkańców winne być zabezpieczone środki i to przed wszelkiego rodzaju działaniami.
Następnie poinformował, że również nie ma środków na ogrodzenie cmentarza gminnego w Kantorowicach
gdyż na zgłoszony wniosek otrzymał odpowiedź, że z uwagi na trudną sytuację finansową gminy nie można
ogrodzić. Kolejna poruszona kwestia dotyczyła, to co się dzieje przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim to jest
przy byłym cmentarzu ewangelickim. Jest to typowa profanacja cmentarza na którym jeszcze leżą szczątki
najznakomitszych mieszkańców Lewina Brzeskiego z czasów przedwojennych. Obecnie w tym miejscu
zostały postawione pojemniki na odpady komunalne. Zaproponował Przewodniczącemu Komisji
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
Wobec powyższego Radny Ludwik Juszczak zgłosił następujące wnioski :
1) wnosi o ogrodzenie byłego cmentarza położonego w Kantorowicach,
2) wnosi o zmianę usytuowania kontenerów na odpady, w związku postawieniem ich na terenie byłego
cmentarza ewangelickiego w obrębie ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim ( Świetlica Terapeutyczna - aleja
kasztanów).
W wyniku przeprowadzonej dyskusji w sprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg Komisja zgłosiła
następujące wnioski :
1. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2015 rok na wykonanie chodnika od
miejsca cmentarza komunalnego w Lewinie Brzeskim w kierunku pierwszych zabudowań w m.
Kantorowice z uwag na bezpieczeństwo użytkowników drogi.
2. W związku z otrzymaniem odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie ustawienia znaków ostrzegawczych
w miejscach przejazdu – przy skrzyżowaniu dróg publicznych ze ścieżką rowerową, ze względu na
bezpieczeństwo rowerzystów korzystających z wyznaczonych szlaków rowerowych – wnosi
o wykonanie wyceny kosztów zakupu i zamontowania potrzebnych znaków przy skrzyżowaniu
w/w dróg.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 1140 zamknął posiedzenie
Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

