P r o t o k ó ł NR 6/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 21 maja 2019r.

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 zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. Nieobecni: radny Dariusz Zięba, radny Roman Pudło.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 21 maja 2019r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 28 maja 2019r. dodatkowych projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 12 w celu zaopiniowania
przedłożonego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 5 radnych - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 5/2019 z posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2019r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 15 kwietnia
2019r. do dnia 10 maja 2019r.
3. Zapoznanie się z informacją nt:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2018r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018 z uwzględnieniem
kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał :
1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla
terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej;
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”;
3) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
5) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania:
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu NR 5/2019 z posiedzenia w dniu 21 maja 2019r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną na prywatne adresy 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 5/2019 – jednogłośnie – 5 głs. „za”.
Do pkt 2
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15 kwietnia 2019r. do
dnia 10 maja 2019r.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:
- Radna Paulina Kamińska zapytała czy są osoby zainteresowane kupnem działek rekreacyjnych położonych
na terenie m. Nowej Wsi Małej.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w ostatnim czasie zostało sprzedanych kilka działek.
Ponownie zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek rekreacyjnych.
- Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o wyrażona zgodę na umorzenie zaległości czynszowej
z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego.
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi.
- Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał Z-cę Burmistrza o wizytę studyjną dot. „Gospodarki odpadami”
z Aglomeracji Opolskiej.
Z-ca Burmistrza poinformował na czym polegała wizyta i że odbyła się w m. Graz w Austrii. Podsumował, że
wcale gmina nie odbiega od systemów segregacji odpadów, jest tylko na pewno większy recykling
odpadów.
- Radny Antoni Rak zapytał Z-cę Burmistrza o udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej.
Z-ca Burmistrza poinformował, że uczestniczył w ocenie złożonych wniosków w ramach przeprowadzonych
naborów. Wniosek złożony przez gminę Lewin Brzeski w sprawie budowy tzw. rybaczówki został odrzucony,
będzie składany jeszcze raz w m-cu czerwcu.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie.
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Zapoznanie się z informacją nt:
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2018 rok;
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1) Na wstępie Pan Krzysztof Grabowiecki Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim omówił
przedłożoną „Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
za rok 2018”.
W dyskusji :
- Przewodniczący Komisji Radny Pan Robert Laszuk zwrócił uwagę na zapis w przedłożonej informacji a
dotyczący zabezpieczenia imprez masowych i innych uroczystości lokalnych, że realizacja powyższych zadań
odbyła się brakiem incydentów związanych zakłóceniem ładu i porządku podczas ich przebiegu. Nie zgadza
się z takim zapisem, ponieważ w czasie dożynek w sołectwie Wronów, doszło do zakłóceń porządku. Na co
policja pomimo wezwania za późno zareagowała.
Z-ca Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim Pan Krzysztof Grabowiecki wyjaśnił, że nie zawsze mają
możliwość zapewnić czy zareagować natychmiast na zgłoszone incydenty. Na pewno reagują na zgłoszenia
tylko może nie zawsze są w stanie od razu, ale w pilnych sytuacjach starają się jak najszybciej dotrzeć na
miejsce zdarzenia. Także nie można twierdzić, że nie ma współpracy z innymi podmiotami.
Wywiązała się dyskusja między: Przewodniczącym Komisji Robertem Laszuk, p.o. Komendantem Straży
Miejskiej Ireneuszem Telego, radnym Zbigniewem Gąsiorowskim, Z-cą Komendanta Policji Krzysztofem
Grabowieckim w sprawie incydentu w sołectwie Wronów w czasie trwania dożynek.
- Przewodniczą Komisji zwrócił uwagę na niszczoną i dewastowaną infrastrukturę wybudowaną w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową
i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.
Na powyższą uwagę odpowiedzi udzielił p.o. Komendant Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim wyjaśniając,
że zamontowany monitoring nie spełnia funkcji.
- Radny Antoni Rak zapytał czy zamontowany monitoring na „starorzeczu” działa?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza.
- Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Z-cy Burmistrza o sprawdzenie czy monitoring działa i czy
jest odczytywany.
- Radna Paulina Kamińska zapytała o aplikację „Moja Komenda” mającą na celu polepszenia kontaktów
z dzielnicowym.
Z-ca Komendanta Policji wyjaśnił sposób działania aplikacji.
- radny Antoni Rak zapytał czy w Rynku działa monitoring i czy osoby jeżdżące ( przeważnie w sobotę
i niedziele) wokół rynku na tzw. „bączkach” zostały ukarane. Kolejna uwaga dotyczyła parkowania
pojazdów pod zakazem w Rynku.
Z-ca Komendanta Policji poinformował, że sprawdzi i odpowie.
- Przewodniczący Komisji poinformował Z-cę Komendanta o zaistniałym zdarzeniu w m. Mikolin.
Z-ca Komendanta zobowiązał się do sprawdzenia powstałego zdarzenia.
- Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na słabą wykrywalność kradzieży a mieszkańcy muszą się w gminie
czuć bezpiecznie, bardziej widać Wasze zaangażowanie w udzielaniu pomocy mieszkańcom. Muszą być
częstsze kontrole i bardziej reagować na wezwania.
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Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
2) Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pan Ireneusz Telego omówił
„Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim za 2018 rok”.
W dyskusji:
- Przewodniczący Komisji zapytał o przeprowadzone okresowe kontrole prawidłowości składanych
deklaracji na wywóz śmieci na terenie gminy. Czy były wykryte nieprawidłowości?
P.o. Komendant Straży Miejskiej Pan Ireneusz Telego poinformował, że kontrole były przeprowadzone przy
udziale pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej. Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
nieprawidłowości nie stwierdzono. Natomiast w ostatnim okresie czasu przy udziale Pracownika Zarządu
Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim przeprowadzane są kontrole segregacji odpadów
w wyznaczonych miejscach. Zdarzały się nieprawidłowości segregacji odpadów.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dot. okresowych kontroli obrzeży miasta i gminy Lewin
Brzeski, gdzie ujawniono dzikie wysypiska i podejmowano działania do ustalenia właściciela odpadów i do
ich uprzątnięcia. Szczególnie chodzi o powstałe dzikie wysypiska na Rodzinnych Ogrodach Działkowych
w Lewinie Brzeskim, Zarząd złożył w tej sprawie pismo. Jak zostało zakończone postępowanie.
Pan Ireneusz Telego udzielił szczegółowej odpowiedzi.
Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim dodał, że w powyższej sprawie jest przez policje
prowadzone postepowanie.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ponoszone wysokie koszty przez gminę z tytułu likwidacji dzikich
wysypisk.
Radny Antoni Rak zapytał czy ujawniono sprawców dzikich wysypisk, tym bardziej, że w naszej gminie jest
gdzie wywieźć różne odpady tj. do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
A coraz to więcej powstaje dzikich wysypisk, nie wie czym jest to podyktowane.
Pan Ireneusz Telego poinformował, że znaleziono sprawców dzikich wysypisk i zostali ukarani, jak również
zobowiązano do ich usunięcia.
Wywiązała się dyskusja w sprawie powstających dzikich wysypisk, jaki jest powód ich powstawania, udział
wzięli: Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, p.o. Komendanta Straży Miejskiej Ireneusz
Telego, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk , radny Antoni Rak.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
3) Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lewinie Brzeskim Pan
Piotr Cierpisz omówił szczegółowo „Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2018 rok”.
W dyskusji:
- Przewodniczący Komisji Pan Robert Laszuk pochwalił działania strażaków oraz zwrócił uwagę na
zwiększoną liczbę akcji strażaków czyli zwiększają się wydatki dla gminy.
Pan Piotr Cierpisz poinformował, że dotyczy to przede wszystkim wypalanie traw, pozostałości słomy.
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Następnie radni : Piotr Czepułkowski, Paulina Kamińska i Przewodniczący Komisji zwrócili uwagę na stan
posiadania pojazdów i sprzętu jakim dysponują poszczególne jednostki OSP na terenie gminy.
Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i udzielenie odpowiedzi na pytania, prosił o przekazanie
podziękowań dla strażaków ochotników za ich działania ratujące życie i mienie.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
ppkt 2
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2018 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy;
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zwiększające się koszty likwidacji dzikich wysypisk, gdzie
w roku 2018 wyniosły 45.211,00 zł, w roku 2017 – 34.179,41 zł, w roku 2016 – 10.500,00 zł, czyli koszty
zwiększają się. Kolejna uwaga dot. kosztów administracyjnych, gdzie drastycznie w 2018 roku spadły koszty
– 13.715,15 zł w stosunku do roku 2017, gdzie wyniosły – 34.179,41 zł. Dlaczego jest taka różnica?
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Marzena Demska poinformowała, że przedstawione koszty
administracyjne są to koszty gminy.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o zagospodarowanie odpadów, które zostały poddane innym
sposobom zagospodarowania niż składane w tym procesom, szczególnie chodzi od - D5.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan –
wyjaśniła czego dotyczy – D5.
Następnie zwróciła się z prośbą o poprawienie na str. 20 w tabeli, gdzie wykazano poziomy recyklingu
przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła wg
rozporządzenia – w roku 2018 poprawić liczbę 20 na 30.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał, czy będzie istniała możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu 40%
w 2019r. Uważa, że jest to duże zagrożenie osiągnięcia takiego poziomu dla gminy.
Kierownik Pani Joanna Mokrzan udzieliła szczegółowej odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że gmina winna bardziej kontrolować osoby niesegregujące odpady, bo
coraz więcej z tego tytułu gmina będzie ponosić koszty.
Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się to tematu dot. sprawdzenia krążących wśród mieszkańców
pogłosek nt. mieszania chemikaliów z gruzem , które są gromadzone m.in. w kwartale ul. Kościuszki
i Akacjowej w Lewinie Brzeskim.
Kierownik Pani Joanna Mokrzan udzieliła szczegółowej odpowiedzi w powyższym temacie.
Innych pytań czy uwag nie zgłoszono, wobec czego komisja zakończyła omówienie przedłożonej informacji
przyjmując ją do wiadomości.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał:
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ppkt 1
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dla
terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza informując, iż projekt zmiany mpzp
został sporządzony na podstawie delegacji zawartej w uchwale Nr XLVIII/421/2018 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla
terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim. Przy opracowaniu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono zapisy art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar objęty projektem zmiany mpzp zlokalizowany jest w granicach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr
XXIII/173/2008 z dnia 14 lipca 2008r. i przeznaczony jest pod funkcję 1 UK - teren usług komercyjnych.
Obecnie teren jest zabudowany. W wyniku realizacji projektowanego planu nastąpią zmiany
w zagospodarowaniu przestrzennym polegające między innymi na:
- możliwość zabudowy dwukondygnacyjnej z dachami dwuspadowymi o kątach nachylenia połaci
dachowych do 45o lub stropodachy o kącie nachylenia do 20º, z dopuszczeniem miejsc postojowych,
budynków garażowych i gospodarczych.
Zatem celem opracowania planu jest stworzenie regulacji prawnych dla zmiany w zakresie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast przeznaczenie podstawowe terenu pozostaje takie samo
jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą
Nr XXIII/173/2008. Plan obejmuje nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej o powierzchni 0,2725
ha. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski obszar ten przewidziany jest pod obszary zabudowy ekstensywnej (ME). Rozwiązania przestrzenne
zaproponowane w planie uwzględniają wymagania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie takich
zasad zabudowy, które umożliwią kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej przez Inwestora, a
wymagającej ze względu na niedostateczny stan techniczny obecnie istniejącego budynku usługowego,
budowę nowego budynku usługowego. Obszar planu usytuowany jest przy ulicy Wiśniowej na terenie
zurbanizowanym, nie będzie konieczna zatem rozbudowa sieci infrastruktury technicznej. Istniejący system
dostawy wody i odbioru ścieków jest wystarczający i uwzględnia potrzebę odpowiedniej ilości i jakości
wody do celów budowy budynku usługowego. Na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań nie
stwierdzono występowania form ochrony przyrody. Ze względu na niewielką modyfikację przyjętego już
dokumentu, która polega na utrzymaniu obowiązującej funkcji, tj. terenu usług komercyjnych oraz
wprowadzeniu do projektu dokumentu zapisów szczegółowych dot. m.in. wysokości zabudowy, kąta
nachylenia połaci dachowych oraz możliwości lokalizacji stałych miejsc postojowych, wskazano, iż plan nie
wpłynie w istotny sposób negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, gdyż obszar miasta Lewin Brzeski w granicach planu
położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodowe i krajowe
w ochronie środowiska. W planie przyjęto ustalenia korzystnie wpływające na stan środowiska
przyrodniczego związane z organizacją infrastruktury technicznej. Grunty objęte planem stanowią grunty
zurbanizowane Bi, a zatem nie wymagające zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleśne. Ustalenia planu nie są sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
z wymaganiami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych
zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową. W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie
planu wprowadzono rozwiązania uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym
ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w zakresie
rozwoju infrastruktury, a także aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W pracach na projektem
planu został również zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność i przejrzystość procedury
planistycznej na każdym etapie planu, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
- w szczególności umieszczenie w prasie lokalnej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicach
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
a także o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz zapewnienie możliwości dostępu do informacji
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publicznej o planie miejscowym od etapu przystąpienia do planu do jego uchwalenia, także w formie
elektronicznej. Szacuje się, że realizacja ustaleń planu może generować wpływ z podatków od
nieruchomości, a które to uzależnione będą od faktycznego zabudowania terenu objętego planem.
Niniejszy plan nie będzie generować wydatków gminy związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej
należące do jej zadań własnych. Ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego została przyjęta przez Radę Miejska w Lewinie Brzeskim dnia 29 listopada 2016r. uchwałą
Nr XXV/252/2016. Z oceny tej wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski uchwalony uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 jest
częściowo niezgodny z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem,
plan z 2008r. nie określa wymaganych wskaźników zagospodarowania terenu i wskaźników dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową. W związku z powyższym w niniejszym planie ustalono obowiązujące
w tym zakresie wskaźniki oraz wymagania stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn: „Remont
i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że
przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu
Brzeskiego odnośnie współfinansowania budowy chodników w drogach powiatowych znajdujących się na
terenie miasta i Gminy Lewin Brzeski. Powyższa inwestycja będzie realizowana przez Powiat Brzeski na
podstawie stosownej pisemnej umowy. Szacunkowa wartość dofinansowania z budżetu Gminy wyniesie nie
więcej niż 100.000,00zł. Kwota udziału Gminy Lewin Brzeski, tj. 100.000,00zł została zabezpieczona
w planie finansowym Uchwałą Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr VIII/60/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
Zakres zadania dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał czy Starosta Powiatu Brzeskiego zabezpieczył już
środki budżecie powiatu.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że są jeszcze prowadzone rozmowy w tej sprawie.
W budżecie gminy są już zabezpieczone środki na realizację tego zadania tylko należy jeszcze podjąć
uchwałę intencyjną.
Radny Piotr Czepułkowski przypominał wypowiedź radnej Powiatu Brzeskiego na ostatniej sesji Rady
Miejskiej o brakujących środkach w budżecie powiatu.
Wywiązała się dyskusja w sprawie przeprowadzenia remontu chodnika i odbudowy nawierzchni drogi po
zakończonej inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przecza, w której udział wzięli Przewodniczący
Komisji, Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radna Paulina
Kamińska, radny Piotr Czepułkowski, radny Antoni Rak.
Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję uważa, że należy wstrzymać się od wydania opinii do
powyższego projektu uchwały, w pierwszej kolejności winne być zabezpieczone środki finansowe po stronie
Zarządu Powiatu.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja (w obecności 4 członków - 4 głs. „wstrzymujące się”) nie wydała
opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania pn: „Remont i przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Lewin Brzeski”.
Ponieważ projekt uchwały dotyczy remontu chodnika w drodze powiatowej, Komisja stoi na stanowisku, że
najpierw winne być zabezpieczone środki finansowe po stronie Zarządu Powiatu. Decyzję
o głosowaniu za projektem uchwały czy też przeciw, członkowie Komisji podejmą w dniu obrad sesji po
uzyskaniu stosownych gwarancji.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski informując, że
zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert
oraz w trybie art. 19a uopp. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami
działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą. Przyjmując
w listopadzie 2018 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie pn.
„Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym
utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł. W ocenie burmistrza ogłaszającego
konkurs na realizację zadania kwota 85 000 zł nie była wystarczająca, aby realizować zadanie w całym roku
2019, stąd też Burmistrz przedkłada niniejszy projekt uchwały aby ogłosić konkurs w II półroczu 2019r.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego Marzena Demska informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w
budżecie gminy:
I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 188.603 15 zł następuje w związku z:
- wpływem środków z tyt. zwrotu za media wraz z odsetkami (34.400 zł);
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na Dożynki Wojewódzkie - 5.000 zł oraz z przeznaczeniem na
zakup nagród przez Sołectwo Sarny Małe (500 zł);
- podpisaniem w dniu 07.05.2019r. umowy z Marszałkiem na zadanie pn. ,,Spotkanie podnoszące wiedzę na
temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym
gospodarstwie rolnym” (3.993,15 zł);
- wpływami z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych (70.710 zł),
- dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (34.000 zł);
- dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (40.000 zł).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 188.603,15 zł planuje się przeznaczyć na:
- nagrody w konkursie pn. ,,Korony Dożynkowe’’ (16.000 zł);
- Dożynki Wojewódzkie (5.000 zł) oraz zakup nagród przez sołectwo Sarny Małe (500 zł);
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- wydatki związane z realizacją projektu pn. ,,Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych
technologii wykorzystywanych przy hodowli bydła i w produkcji mleka w wybranym gospodarstwie
rolnym” (3.993,15 zł),
- pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników
i Urzędy Skarbowe (7.310 zł);
- wydatki związane z promocją (15.000 zł);
- wydatki z tyt. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami
(34.000 zł);
- wydatki związane z utrzymaniem miejsca wyznaczonego do kąpieli (40.000 zł);
- wymianę zniszczonych płyt na kąpielisku, naprawę zniszczonego urządzenia na siłowni zewnętrznej,
wymianę zniszczonej kamery na kąpielisku, uzupełnienie piasku oraz konserwację pomostu (30.000 zł);
- zajęcia ogólnorozwojowe dla emerytów (1.800 zł);
- wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Piasta Kołodzieja 16/1 (35.000 zł).
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 8.636,60 zł dotyczą:
- wydatków sołectwa Błażejowice (136,60 zł),
- wydatków sołectwa Sarny Małe (6.000 zł),
- wydatków sołectwa Nowa Wieś Mała (2.500 zł).
Przewodniczący Komisji zapytał o wykup lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piasta Kołodzieja
w Lewinie Brzeskim oraz o pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi
przez komorników.
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Marzena Demska wyjaśniła w sprawie kosztów obsługi
komornika, który dla gminy prowadzi postepowania egzekucyjne.
Przewodniczący Komisji zapytał o projekt pn. ,,Spotkanie podnoszące wiedzę na temat nowoczesnych …”.
Z-ca Burmistrza poinformował w jaki sposób pozyskano środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
zorganizowanie rajdu rowerowego do m. Przecza w dniu 15 czerwca br. Również złożono wniosek
o pozyskanie środków na rajd rowerowy w Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Kierownik FP Pani
Marzena Demska, informując, że w załączniku nr 1 wprowadza się dane zgodnie ze zmianami określonymi
w projekcie uchwały budżetowej.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
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ppkt 6
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Kierownik Marzena Dębska poinformowała, że zaciąga się pożyczkę w kwocie 283.903 zł na
finansowanie inwestycji pn. ,,Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku w Strzelnikach na ośrodek
kulturalno-rekreacyjno-sportowy”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uruchomienie pożyczki nastąpi w 2019 roku a spłata pożyczki nastąpi w roku 2020 po otrzymaniu środków
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Komisja nie wniosła zapytań uwag i zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z planem pracy komisji w miesiącu czerwcu
zaplanowano komisję wyjazdową - przegląd placówek oświatowych położonych na terenie gminy.
Termin posiedzenia komisji wyjazdowej ustalono wstępnie na dzień 10 czerwca 2019r. godz. 8.00.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zapoznał z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Opolskiego stwierdzającego nieważność § 1 ust. 1-7 uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019
– z powodu istotnego naruszenia prawa.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.30 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

Protokół zatwierdzono
w dniu 11 czerwca 2019r.
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