PROTOKÓŁ

Nr 4/2019

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w
dniu 23 kwietnia 2019r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 13:20.
Posiedzeniu przewodniczył
Radny Przemysław Ślęzak, Przewodniczący
Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 6 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2019 z posiedzenia z dnia 19 marca 2019r.
2. Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
3. Zaopiniowanie sprawozdań z:
1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 marca 2019r. do dnia 12 kwietnia
2019r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r. z wykorzystaniem środków publicznych.
4. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2018r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
2) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
3) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019;
4) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019;
5) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
6) w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski
na lata 2019-2023;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skorogoszcz;
8) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2019 z dnia 19 marca 2019r.
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 3/2019 z dnia 19 marca 2019r.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zatwierdziła protokół.
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Do pkt 2
Fundusze pomocowe dla rolników i na obszary wiejskie.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poinformował, że do omówienia tematu zostali zaproszeni Pani Kamila Krzywicka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Lewinie Brzeskim i Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu– jednak z uwagi na pilne sprawy służbowe nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji.
Sołtys z Sołectwa Kantorowice Pan Leszek Fornal poprosił Burmistrza o interwencję do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wystąpienia suszy na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z:
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 marca 2019r. do dnia 12 kwietnia
2019r.
Zapytania i uwagi:
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem do str. 2 pkt 2 odnośnie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rynek 11 a mianowicie co to jest za lokal.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informując, że jest to lokal gdzie był
zakład fryzjerski o wielkości ok. 33-35 m2 .
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do str. 4 a mianowicie czy lokale socjalne
w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki oraz przy. ul. Kościuszki, które zostały przekształcone na komunalne
są nadal w użytkowaniu.
Burmistrz poinformował, że są nadal w użytkowaniu i osoby tam mieszkające wystąpiły z wnioskiem o
przekształcenie.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem do str. 4 a mianowicie, jaka była przyczyna umorzenia opłaty czynszowej w kwocie 1.339,06 za najem lokalu mieszkalnego w Strzelnikach.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Pani Joanna Mokrzan informując, że rodzinie zamieszkującej w/w mieszkaniu diametralnie zmieniła się
sytuacja życiowa, tak więc oddali lokal i prosili o umorzenie.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 5 pkt 7 odnośnie zastępowania zastępcy dyrektora w
czasie Jego nieobecności w placówce PSP w Skorogoszczy.
Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora musi zostać wyznaczona osoba, która
będzie Go zastępować w czasie nieobecności.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem do str. 7 pkt 11 czy są zarejestrowane nowe zabytki.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że Ks Proboszcz z Łosiowa wyraził wolę remontu plebani i mając
odpowiednie dokumenty, poprosił o wpisanie jej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lewin Brzeski, aby
móc ubiegać się o dofinansowanie remontu dachu na plebani od Marszałka Województwa Opolskiego.
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Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6

głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę dotyczącą zadania 2, a mianowicie wg opinii radnej z opisu tego zadania wynika, że dotacja Gminy w kwocie 50.000 zł. jest wystarczająca na wszystkie działania opisane w
zadaniu a nie jest wprost napisane, że jest to tylko część środków finansujących to zadanie.
Pan Marek Nowak poinformował, że w przyszłości postara się uwzględnić uwagę radnej, opisując jakie faktycznie zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji udzielonej przez Gminę.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę na błąd w zadaniu 7 w pierwszym zdaniu, sformułowanie „Wsparcie
realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych” należało by zastąpić sformułowaniem „Wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, wypoczynku”.
Burmistrz poinformował, że zgłosi autopoprawkę do sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
sprawozdania.
Komisja w składzie 6

osobowym - jednogłośnie

6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za
2018r.
informację przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
Do pkt 5
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Kierownik MGOPS w Lewinie Brzeskim Pani Alicja Cieślik informując, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Burmistrz składa Radzie Gminy
roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z
realizacją zadań.
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Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 2 odnośnie pomocy udzielanej z powodu bezrobocia,
czy są dane na temat ilu osobom udało się pomóc.
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że w samym sprawozdaniu nie ma wykazanej liczby osób, którym udało
się pomóc, ale są takie osoby, które podjęły zatrudnienie i z roku na rok ta liczba bezrobotnych maleje.
Radna Ilona Gwizdak odniosła się do str. 3 pkt III Świetlica Terapeutyczna, a mianowicie zwróciła się z propozycją, aby przepracować regulamin Świetlicy, gdyż za niedługo wchodzi w życie program socjalny 500+
na pierwsze dziecko a z racji tego, że Świetlica Terapeutyczna kosztuje Gminę sporo środków finansowych,
można by było pomyśleć o minimalnym wsparciu ze strony rodziców do działalności tej Świetlicy.
Burmistrz poinformował, że pomysł jest warty przeanalizowania i przedyskutowania. Poinformował, że
ewentualne wnioski będą przedstawiane radnym w formie uchwały, jednakże podkreślił, że dzieci z rodzin
patologicznych bądź dotkniętych pewnego rodzaju dysfunkcjami nie będą obejmowane ewentualnymi
zmianami.
Radna Ilona Gwizdak podkreśliła, że zależy jej na tym, by wszystkie dzieci również te które są z mniejszych
miejscowości z terenu gminy, mogły korzystać z ewentualnych oszczędności, a na co dzień nie mają możliwości korzystać z Świetlicy Terapeutycznej.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej stanowiącej, że gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - co roku do dnia
30 kwietnia organ wykonawczy przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalenia planu
finansowego w zakresie pomocy społecznej na rok następny. W obecnym stanie rzeczy zachodzi potrzeba
podjęcia uchwały zawierającej ocenę i rekomendację organu wykonawczego gminy, co do zadań w sferze
pomocy społecznej w bieżących okresach.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. 54 do tabeli Nasycenia usługami w DPS- ach, gdyż
tabele w określonych latach są puste i nie jest jasne co miała ta tabela zobrazować.
Odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Cieślik informując, że są nowe formularze i do sesji informacje te zostaną
zweryfikowane.
Burmistrz poinformował, że do tego projektu uchwały będzie przygotowana autopoprawka.
Burmistrz zwrócił się, do Pani Kierownik MGOPS-u z zapytaniem ile rocznie kosztują DPS-y nasz Gminę.
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że za ubiegły rok ok. 704.000 ,00 a za ten rok będzie to kwota większa
ponieważ doszła jedna osoba i wzrosły koszty utrzymania.
Pani Skarbnik Gminy Urszula Smolińska dodała, że na 30 osób, które są aktualnie w Domu Pomocy Społecznej tylko do 3 osób rodzina dopłaca do pobytu dobrowolnie.
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz,
czy jest trudność w pozyskaniu takich środków.
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że są programy w których mogą uczestniczyć beneficjenci MGOPS-u oraz
wymieniła jakie są to programy, przy czym poinformowała, że cała działalność jest przeprowadzana w miarę możliwości finansowych i kadrowych.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest odpowiednia komórka w Urzędzie do pisania projektów.
Burmistrz poinformował, że nie ma takiej możliwości, aby jedna osoba była w stanie pisać i składać wszystkie wnioski z różnych dziedzin, ponieważ wymaga to szerokiej i fachowej wiedzy.
Radna Ilona Gwizdak odniosła się do kwoty wydatkowanej na zadania z zakresu polityki społecznej, która w
2018r. wyniosła 16 160 969 zł, czy jest wiadomo jaką kwotę ponosi konkretnie Gmina.
Pani Skarbnik poinformowała, że te dane są w części opisowej w sprawozdaniu z wykonania budżetu i na
zadania zlecone Gmina dostaje dotacje w pełni czyli 100% natomiast na zadania własne dostajemy dotacje
85 % a 20% musimy pokrywać z budżetu Gminy.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie

6

osobowym –

6

głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 3
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019;
Wprowadzenie do tematu przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak
informując, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268) do kompetencji Rady Gminy należy coroczne określanie, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, sezonu kąpielowego w okresie między 1 czerwca a 30 września. Proponowany projekt uchwały przewiduje,
że sezon kąpielowy rozpocznie się na terenie naszej gminy w ostatnim dniu roku szkolnego i zakończy w
ostatnim dniu wakacji.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie

6

osobowym – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 4
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Burmistrz najpóźniej do
dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu projekt
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2019.
Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa
„Wykaz kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski,
na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika wodnego przy ul. Nysańskiej.
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Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy minął już okres karencji kiedy Gmina nie może pobierać
opłat za wstęp na kąpielisko.
Burmistrz poinformował, że okres ten minął i nie planuje wprowadzenia żadnych opłat.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z propozycją wprowadzenia opłat w toaletach tak, aby były one
utrzymane w czystości.
Burmistrz poinformował, że można tą propozycję rozważyć.
Pan Marek Nowak poinformował, że można by było wprowadzić opłaty za toalety tylko może to się wiązać
z odwrotnym skutkiem, gdyż niektóre osoby wiedząc, że toalety są płatne, będą załatwiać swoje potrzeby
poza nimi. Kierownik Oświaty i Spraw Społecznych dodał, że wszystkie standardy jeśli chodzi o czystość
toalet są spełnione i są one regularnie czyszczone.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Radna Anna Zacharewicz, Burmistrz Artur Kotara, Radna
Ilona Gwizdak, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak, Radny Władysław Górka
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6

osobowym – 6

głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 5
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu
terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na
sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim. Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane przez
władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy.
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu, regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy ta kwota jest przeznaczona na konkretne imprezy.
Burmistrz poinformował, że tak, ponieważ są cykliczne imprezy, które należy zabezpieczyć.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

6

ppkt 6
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski
na lata 2019-2023;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pani Joanna Mokrzan informując, że Art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. 2018r. poz. 1234 z późń. zm z 2018r. poz. 1496; 756) nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie z ustawą program powinien być opracowany, na co najmniej 5 kolejnych lat i powinien obejmować następujący zakres tematyczny:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych
latach;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków mieszkalnych z podziałem na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania zasobem gminy w kolejnych latach,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość kosztów w kolejnych latach z podziałem a koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
W związku z upływem okresu obowiązywania uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 26 maja 2015r.w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lewin Brzeski na lata 2015 – 2019, wystąpiła konieczność opracowania programu na kolejne 5 lat.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie do tabeli na str. 4, gdyż są duże rozbieżności odnośnie ilości gospodarstw domowych wnioskujących o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy i
ilość gospodarstw domowych uprawnionych na wynajem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego
gminy.
Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że różnica polega na tym, że są to wnioski osób które złożyły oraz wnioski
już zatwierdzone i zakwalifikowane.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, jakie są powody niezakwalifikowania się osób do wynajmu
lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy.
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że takie osoby nie spełniają kryteriów oraz poprosiła o zwróceni
uwagi no ilość osób uprawnionych do najmu socjalnego z wyroku sądowego.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skorogoszcz;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła się następująco:
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”.
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Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Skorogoszcz w dniu 29 stycznia 2015 r. i
dniu 29 stycznia 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji (§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Skorogoszcz).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6

osobowym – 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 8
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła się następująco
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Chróścina w dniu 12 lutego 2015r. i w dniu
12 lutego 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Chróścina).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie

6

osobowym –

6

głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 49.554 zł następuje w związku z:
- otrzymaną darowizną (7.900 zł),
- sprzedażą samochodu marki Skoda (41.654 zł - kwota dochodu pomniejszona o podatek VAT).
II. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 191.173 zł dotyczy:
- zwrotu podatku od nieruchomości dla firmy STK S.A. we Wrocławiu (grunty wchodzą w skład
infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym tworząc
bocznicę kolejową- kwota zwrotu 120.174 zł),
- pomniejszeniem subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisma
w sprawie ostatecznych kwot do budżetu na 2019r. (pismo nr ST3.47750.1.2019- kwota pomniejszenia
70.999 zł).
III. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczy:
- zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 13.09.2018r. kwoty na rzecz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oddział w Płocku masy spadkowej po zmarłym zameldowanym wg. ostatniego
miejsca zamieszkania na terenie Gmin Lewin Brzeski (15.000 zł),
- zabezpieczenia środków na naprawę uszkodzonego dźwigu w Lewinie Brzeskim
ul. Kościuszki 52 (5.000 zł),
- wymiany instalacji elektrycznych w budynkach gminnych (21.445 zł),
- zabezpieczenia w planie środków na rozpoczęcie procedury zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości zlokalizowanych pomiędzy ul. Wiśniową a ul.
Kościuszki w Lewinie Brzeskim (7.900 zł),
- zabezpieczenia środków na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (10.000 zł),
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- zabezpieczenia w planie na wydatki związane z zakupem tabletów (15.000 zł),
- zabezpieczenia w planie na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń
w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (50.000 zł),
- zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją (10.000 zł),
Id: 206DEE6F-0448-4D3F-83BB-402918604C9C. Projekt Strona 3
- zabezpieczenia środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za czas służby (4.000 zł),
- zwrotu środków do planu z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek (41.654 zł),
- zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (PSP Lewin Brzeski 119.404 zł ,
PSP Łosiów- 60.000 zł , PSP Skorogoszcz – 63.600 zł),
- zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z pracami społecznie użytecznymi oraz
podwyższenia płacy zasadniczej dla opiekunów do wysokości minimalnego wynagrodzenia tj. 2.250 zł
(45.068 zł)
- zwiększenia dotacji na działalność bieżącą dla MGDK w Lewinie Brzeskim (30.000 zł) ,
- zwiększenia dotacji na działalność sportową (85.000 zł),
- wykup od osoby fizycznej działki zabudowanej przepompownią (działka Nr 808/8 w Lewinie Brzeskim 4.000 zł),
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków ( 15.000 zł ),
- zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i ocen energetycznych w zakresie
wymiany źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Lewin Brzeski (85.910 zł),
- przygotowanie dokumentów do zadania inwestycyjnego pn.,, remont świetlic wiejskich na terenie gminy
Lewin Brzeski’’ (2.500 zł).
IV. Zwiększenie planowanych przychodów wysokości 832.100 zł następuje w związku z
rozliczeniem roku 2018r.
W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania z ,, Przebudowa drogi gminnej Dz. 1250/9
w Lewinie Brzeskim na Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski’’
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zwiększenia planowanych
wydatków w kwocie 15.000 zł zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu kwoty na rzecz ZUS masy
spadkowej po zmarłym zameldowanym wg. Ostatniego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Lewin Brzeski, czy Gmina będzie miała korzyść w postaci nieruchomości.
Skarbnik Gminy poinformowała, że dostaniemy działkę z długiem i z wpisem na hipotece.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem z czego wynikło zmniejszenie subwencji
oświatowej.
Burmistrz poinformował, że wynikało to z decyzji Ministerstwa Finansów.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z prośbą o udzielenie większej ilości informacji na
temat zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i ocen energetycznych w
zakresie wymiany źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kwocie 85. 910
zł.
Burmistrz udzielił informacji dotyczących projektu.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym naprawy windy dla niepełnosprawnych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6

osobowym –

6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 10
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
W załączniku nr 1 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi w projekcie uchwały budżetowej.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym –

6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

ppkt 11
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że:
Kredyt zaciąga się na zadania inwestycyjne wymienione w uchwale.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym „Budowy budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy” a mianowicie poprosiła o więcej informacji na temat tego, co będzie w tej inwestycji wykonanego
skoro koszt tej inwestycji wynosi 550 000 zł.
Burmistrz poinformował, że wykonane będzie minimum z minimum a musi być, ponieważ takie są wymogi
PZPN oraz wymienił jakie będą części składowe tego budynku.
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym –

6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na jutrzejszą Komisję Rozwoju będzie przedstawiona jeszcze jedna
uchwała dotycząca zmian w budżecie, ponieważ w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek z Wydziału Budownictwa i Inwestycji oraz wytłumaczyła co będzie znajdowało się w tej uchwale.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy będą środki na bieżące remonty dróg.
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma wolnych środków.
Radny Stanisław Piszczek zgłosił wniosek dot. przejęcia działki w Przeczy o Nr. 195/27- 0,1016h na rzecz
gminy Lewin Brzeski w celu budowy placu zabaw oraz naprawy drogi przed blokiem 32D i E i wjazdu na
osiedle w Przeczy, naprawy uszkodzonych płyt betonowych przed studzienkami kanalizacyjnymi.
Radny Stanisław Piszczek poinformował, że dwa domy z Przeczy nie zostały podłączone do kanalizacji a
wyrażają taką wolę, czy jest taka możliwość.
Burmistrz poinformował, że mieszkańcy byli wielokrotnie informowani i pytani czy chcą zostać podłączeni a
teraz jest już za późno.
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Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z prośbą do Burmistrza o to, aby przyjechał do Przeczy i zobaczył
zniszczone elementy drogi.
Burmistrz poinformował, że są odpowiednie służby od tego, aby weryfikować takie rzeczy oraz poinformował, że był osobiście w Przeczy w zeszłym tygodniu i oglądał plac budowy a w momencie gdy, będzie
końcówka budowy Sołtys zostanie o tym fakcie powiadomiony.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że są duże utrudnienia w związku z faktem zamykania drogi przez
budowlańców w miejscowości Przecza.
Burmistrz poinformował, że budowa zbliża się ku końcowi i na dzień dzisiejszy już nie powinno być utrudnień.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za wykonanie remontu przystanku w Borkowicach oraz dostarczenia
kosza na śmieci.
Sołtys Sołectwa Skorogoszcz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozebranego muru w okolicy szatni dla
sportowców w Skorogoszczy, czy w miejsce muru będzie zamontowana brama.
Burmistrz poinformował, że w ramach zadania nie było przewidzianej bramy, natomiast byli przedstawiciele Zarządu Klubu, którzy oznajmili, że sami we własnym zakresie tą bramę zrobią.
Burmistrz poinformował, że boisko nie będzie czynne w tym roku, gdyż płyta boiska nie spełnia wymogów
PZPN.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że wpłynęło pismo od Starosty Brzeskiego z dnia
4 kwietnia 2019r. (data wpł. do Urzędu 11 kwietnia 2019r.) z prośbą o wyznaczenie na najbliższej sesji
przedstawiciela Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim do pracy w tej Komisji oraz poprosił o zastanowienie się
do sesji który z radnych chciał by uczestniczyć w pracach tejże komisji.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Ślęzak

Protokół zatwierdzono dnia 21.05.2019r.
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