P r o t o k ó ł NR 8/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 września 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 6 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. Nieobecny radny Dariusz Zięba.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 17 września 2019r. Burmistrza Lewina
Brzeskiego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 24 września 2019r. dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski i środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji
projektu „Wymiana i likwidacja indywidulanych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin
Brzeski.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt 10 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 6 radnych - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 7/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.
2. Zaopiniowanie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca 2019r. do
dnia 9 września 2019r.;
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin
Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017;
2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce;
3) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
6) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty;
7) w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów
Gminy Lewin Brzeski;
8) w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji
etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla
budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39";
9) w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Lewin Brzeski”;

10) przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu
gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja
indywidulanych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski.
4. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia
Gminy Lewin Brzeski do Subregionu Brzeskiego.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu NR 7/2019 z posiedzenia w dniu 11 czerwca 2019r.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną 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 6 radnych zatwierdziła protokół NR 7/2019 – jednogłośnie – 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
Sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca 2019r. do
dnia 9 września 2019r.;
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:
- Przewodniczący Komisji zapytał o przebieg sprzedaży działek rekreacyjnych położonych w Nowej Wsi
Małej i Kantorowicach.
Burmistrz poinformował, że jest zainteresowanie kupnem działek rekreacyjnych, występują pojedyncze
sprzedaże.
- Radny Roman Pudło zapytał o wprowadzony regulamin funkcjonowania miejskiego minitoringu wizyjnego.
Burmistrz wyjaśnił, iż powyższy regulamin określa zasady dokonywania rejestracji obrazu, przetwarzania
zarejestrowanych danych osobowych oraz prawa dostępu osób, których dane dotyczą.
- Przewodniczący Komisji zapytał o kolejne nie przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Różynie.
- Radny Roman Pudło zapytał, co będzie w przypadku braku osoby chętnej na sołtysa.
Burmistrz wyjaśnił, iż obecny Sołtys nie wyraża zgody na kandydowanie na kolejną kadencję i też jest brak
zainteresowania ze strony mieszkańców. Obecny sołtys będzie pełnił funkcję sołtysa do dnia wyborów
nowego sołtysa.
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- Radny Roman Pudło zapytał o ustalone stawki bazowe czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy.
Kierownik Joanna Mokrzan Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
poinformowała o zmianie stawki bazowej czynszu za 1m2 pow. użytkowej tj. z kwoty 4,70 zł na 5,00 zł.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie.
Komisja w obecności 6 członków - 6 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 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że w przedłożonej informacji szczegółowo opisano
przebieg wykonania budżetu gminy, dlatego też prosi o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag.
Przewodniczący Komisji poinformował, że dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości
27.464.215 zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego, czyli zgodnie z planem. Zwrócił uwagę na wzrost
zadłużenia w stosunku do roku 2018 w gospodarce mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale
mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami) – wynoszą aż 913.557,00 zł.
Skarbnik Gminy odniosła się do wydatków majątkowych gdzie na plan 8.385.055 zł zrealizowano
1.541.584 zł , co stanowi 25,7% planu rocznego. Poinformowała, że niskie wykonanie wydatków
majątkowych spowodowane jest między innymi, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury
pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin
Brzeski będzie zrealizowane dopiero w drugim półroczu, czyli tak samo płatność nastąpią w drugim
półroczu. W załączniku Nr 7 szczegółowo jest przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych , jaki był plan
i jakie jest wykonanie na I półrocze.
Następnie Skarbnik Gminy odniosła się do wykonania dochodów np. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 400.000,00 zł wykonano
368.317,00 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na dochody w dziale 926 Kultura
Fizyczna, brak jest wykonania.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że w tym dziale była zaplanowana dotacja – płatności
w ramach budżetu środków europejskich. Gmina oczekuje na środki z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego –
a dotyczy to zadań w 2018 roku: budowa lodowiska w Lewinie Brzeskim – zwrot ok. 300.000 zł; budowa
trybun na stadionie „Olimpia” w Lewinie Brzeskim zwrot – 130.733,00 zł. W związku z powyższym brak jest
wykonania dochodów. Trzeba też mieć na uwadze, że jak otrzymamy środki to zostaną przeznaczone na
spłatę zaciągniętych pożyczek.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zaległości dotyczące w administracji publicznej, gdzie wynoszą aż
81.540 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy sprawy do której został wydany wyrok sądu, zaległości te ściągane są
przez komornika.
- Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na wzrastające zadłużenie w gospodarce mieszkaniowej, wynosi aż
913.557zł.
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- Przewodniczący Komisji zapytał, czy cały czas Ci sami najemcy nie płacą czynszu czy dochodzą nowi
najemcy.
Prezes Paweł Chojnacki Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim odpowiedział, że jak jedna grupa
najemców płaci to powstaje kolejna grupa niepłacących.
- Radna Paulina Kamińska zapytała o zaległości dotyczące opłat zagospodarowania odpadami, wynoszą
291.704 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaległości w odpadach komunalnych dotyczą od czasu, kiedy gmina zajmuje
się gospodarką odpadów. Zaległości są ściągane poprzez wysyłanie w pierwszej kolejności upomnień, a
następnie poprzez tytuły wykonawcze. Dotychczas Urząd Skarbowy ściągnął dla gminy od dłużników środki
w wysokości - 210.779,30zł.
- Przewodniczący Komisji zwrócił się o potwierdzenie, że powyższe zaległości są od m-ca lipca 2013 roku.
Skarbnik Gminy potwierdziła wypowiedź Przewodniczącego Komisji.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o wpływy z lat ubiegłych ( zwrot za media oświata) – w wysokości
662 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy to zwrotu środków za energię elektryczną z lat ubiegłych w oświacie.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
wykonanie tylko 35,6% planu rocznego. Patrząc na program 500+ to wykonanie winno być wyższe.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki uiszczane przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.
Następnie Komisja przystąpiła do analizy informacji z wykonania planu:
1) finansowego Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na dzień 30 czerwca 2019r..
Skarbnik Gminy poinformowała, że z budżetu gminy jednostka otrzymała dotację w wysokości 1.022.000 zł
a wydatkowała w wysokości 526.000,02 zł. Ponadto osiągają przychody z prowadzonej działalności ,
wykonanie wynosi 64.599,43 zł na plan 200.000 zł.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaznaczył, że jest brak zobowiązań wymagalnych.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.
2) finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 czerwca 2019r..
Komisja nie wniosła uwag czy zapytań do przedłożonej informacji z wykonania planu finansowego Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.
W dalszej części realizacji punktu Komisja nie wniosła uwag czy zapytań do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.
Na tym Komisja zakończyła.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie informację
przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r. oraz
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie.
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Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata
2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zapis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r, poz. 1396 z późn. zm.) nakłada na organ gminy obowiązek
sporządzenia programów ochrony środowiska, jako realizację polityki ekologicznej państwa. Polityka ta
określa, na podstawie aktualnego stanu środowiska w szczególności cele ekologiczne, priorytety
ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów w tym mechanizmy
prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin
Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/266/2016 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. Obowiązkiem Burmistrza Lewina Brzeskiego jest
przedstawienie dla Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017. Niniejszy
Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019
z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej poś). W myśl przytoczonego przepisu Raport
sporządzony jest za okres dwóch lat. Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji
założonych celów oraz podsumowanie efektów działań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska
dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016- 2019 z perspektywą do roku 2023”. Ocenę realizacji założeń
„Programu ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”
odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie celów i zadań. Przedstawiono ocenę realizacji
zadań w latach 2016-2017 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z określeniem poniesionych kosztów
i jednostki realizującej. Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z: Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram
zadań w ramach Programu.
W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony Środowiska dla
Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” były:
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za lata 2016 i 2017,
- dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,
- raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu,
- dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek),
- uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane z Urzędu Miejskiego
w Lewinie Brzeskim.
Mając na uwadze powyższe, przedłożony zostaje Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” przy 1 głs. „wstrzymującym
się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce;
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja
Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Buszyce w dniu 11 września 2015 r. i dniu
11 września 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 Buszyce).
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja
Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Łosiów w dniu 10 września 2015 r. i dniu
10 września 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 Łosiów).
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula
Smolińska, informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
I. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 58.944,80 zł dotyczy, w tym:
- wydatków sołectwa Buszyce ( 689,89 zł ),
- wydatków sołectwa Jasiona ( 11.165,60 zł ),
- wydatków sołectwa Ptakowice ( 5.541,31 zł ),
- wydatków w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na realizację umów zleceń w zakresie usług
opiekuńczych dla osób starszych i chorych zamieszkujących na terenach wiejskich naszej gminy 16.000 zł ),
- wydatków w zakresie braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w Świetlicy
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim( 25.548 zł ).
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz Artur Kotara. Poinformował, że
w treści Statutu Gminy Lewin Brzeski należało dokonać zmian związanych z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym, głosowania imiennego poprzez podniesienie ręki i odczytywania nazwisk radnych
głosujących w związku z wprowadzeniem głosowania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do
głosowania, wykreśleniu z treści wyrazu „wniosek”, czynności związanych z zatwierdzaniem protokołu
z sesji, interpelacji i zapytań. Stąd został przedłożony projekt uchwały zmieniającej.
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakim powinny odpowiadać składane projekty;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: w § 22 ust. 4 Regulaminu pracy Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że „Obywatelska
inicjatywa uchwałodawcza regulowana jest odrębną uchwałą.”. Stąd został przedłożony projekt uchwały.
Radna Paulina Kamińska zapytała czy na terenie gminy działa komitet inicjatyw uchwałodawczych.
Burmistrz poinformował, że na terenie gminy nie ma komitetów, gdyż dopiero powstają zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa,
składająca się co najmniej z 200 mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, posiadających czynne prawa wyborcze
do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Uważa, że zebranie aż tyle podpisów to jest bardzo trudno, będzie
ciężko pobudzić inicjatywę uchwałodawczą wśród mieszkańców gminy, uważa, że jest to dla mieszkańców
zaporowo.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych jest zapisane w art. 41a ust. 2 pkt 2 w gminie do 20 000 mieszkańców – co
najmniej 200 osób. Również w Statucie Gminy jest zapis, że z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić
grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze.
Przewodniczący Komisji poinformował, że był przeciwny, że aż tyle musi być podpisów.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny podkreślił, że jeżeli same sołectwo chciałoby
wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą to nie ma na tyle osób posiadających czynne prawo wyborcze.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
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regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin
Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - § 5 Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że „Zasady
używania barw gminy, jej flagi i herbu określi odrębna uchwała.” Stąd przedkłada się projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapisy do których ma wątpliwości, a dotyczą :
 § 2 ust. 4, aby symbole gminy nie były zamoczone w wodzie. A jeśli pada deszcz czy należy flagę zdjąć
czy pozostawić;
 § 6 ust. 1 w którym jest zapis, że flagę gminy wywiesza się z okazji uroczystości i świąt państwowych….
Uważa że flaga gminna winna cały czas wisieć.
Przewodniczący Komisji oraz radny Antoni Rak wnoszą o zmianę zapisu w § 6 ust. 1, uważają, że flaga
Gminy winna cały czas wisieć na budynku Ratusza a nie tylko z okazji różnych uroczystości.
Burmistrz poinformował, że chciałby aby też flaga Gminy była umieszczona przy budynku Ratusza,
w centralnym miejscu. Planuje postawić dwa maszty: jeden z flagą państwową a drugi z flagą Gminy.
Komisja poprzez aklamację poparła wniosek przedmówców, aby w załączniku do projektu uchwały Regulamin zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy Lewin Brzeski
wprowadzić zmianę - w § 6 ust. 1 dodać drugie zdanie o treści: „Flaga powinna wisieć stale na budynku
Urzędu (Ratusz) lub na maszcie w centralnym miejscu przed budynkiem Urzędu”.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski zwrócił uwagę, że chodzi tu aby flaga gminy w szczególności była
wywieszona z okazji uroczystości i świąt państwowych, rocznic. Flaga Gminy wisi cały czas na budynku
Ratusza.
Burmistrz Artur Kotara przychylił się do wniosku komisji i wniósł jako autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały.
Radny Roman Pudło zapytał czy Burmistrz ma łańcuch – insygnium władzy samorządowej, a jeżeli nie ma
czy nie warto się zastanowić aby podczas obrad sesji miał Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej.
Burmistrz poinformował, że nie ma, przeważnie używane są przez duże miasta.
Przewodniczący Komisji uważa, że bardziej łańcuchy są zakładane w większych miastach.
Radny Roman Pudło zaproponował rozpoznać możliwość używania – insygnium władzy samorządowej łańcucha przez Burmistrza Lewina Brzeskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Byłby bardzo
usatysfakcjonowany jak Burmistrz będzie uczestniczył w uroczystych sesjach w łańcuchu.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zapytał o koszt zakupu łańcucha i czy Burmistrz chciałby go nosić.
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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ppkt 8
stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji etapu Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu
w ciągu drogi krajowej nr 39";
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - Starosta Brzeski oraz Wójt Gminy Lubsza wystąpili
z wnioskiem o poparcie inicjatywy związanej ze stanowiskiem dot. planowanego przebiegu nowej
obwodnicy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał, dlaczego nasza gmina musi się
ustosunkować do stanowiska, jeżeli dot. to Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Burmistrz wyjaśnił, że należy poprzeć Starostwo, które reprezentuje również mieszkańców naszej gminy. Na
pewno jest zasadne aby przy projektowaniu obwodnicy był objazd m. Lubszy. Ponadto w dokumentach
planistycznych Gminy Lubsza w uzgodnieniu z GDDKiA uwzględniona została obwodnica w m. Lubsza.
Przewodniczący Komisji poparł Burmistrza, informując, że jak najbardziej jest potrzebna budowa
obwodnicy w Brzegu, ale też nie można utrudnia życia mieszkańcom Lubszy.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Lewin Brzeski”
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: w § 6 ust.2 Statutu Gminy Lewin Brzeski zapisano, że
„Zasady nadawania wyróżnień regulamin uchwalony odrębną uchwałą”. W uchylanym Regulaminie
należało dokonać wiele zmian, stąd przedkłada się projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapis w załączniku Nr 2 do projektu uchwały - WNIOSEK O
NADANIE TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY LEWIN BRZESKI” a dotyczący obywatelstwa
tylko polskiego. Ponieważ w § 11 Regulaminu zasad i trybu nadawania jest że tytuł może być nadawany
obywatelom polskim i cudzoziemcom. Proponuje wykreślenie tych wyrazów.
Kolejna uwaga dotyczy opinii kapituły , która ocenia zgłoszoną kandydaturę o nadanie tytułu „Honorowy
Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzesk” jest tylko, że ocenia pozytywnie a przecież może również ocenić
negatywnie kandydaturę.
Wywiązała się dyskusja nad wypełnieniem wniosku o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Lewin Brzeski” ( zał. Nr 2 do projektu uchwały), udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Komisji Robert
Laszuk, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Burmistrz
Artur Kotara, radna Paulina Kamińska, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak,
radny Roman Pudło.
Radny Roman Pudło wnosi o wprowadzenie zapisu w Regulaminie zasad i trybu przyznawania i pozbywania
tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski” w § 6 w ust. 3 – na początku zdania wyraz
„Pozytywnie”.
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego.
W przeprowadzonym głosowaniu 1 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” i 4 głs. „wstrzymujących się”. Wniosek nie
został rozstrzygnięty.
Burmistrz Artur Kotara po zakończonej dyskusji przychylił się do wniosku komisji i wniósł autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały i tak :
- w załączniku Nr 1 Regulaminu zasad i trybu przyznawania i pozbywania tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Lewin Brzeski” w § 6 ust. 1 wyraz „tytułów” zastąpić wyrazem „tytułu” oraz w § 9 ust. 1
pkt 2 otrzymuje brzmienie „osoba posiadająca tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lewin Brzeski”
dopuściła się czynu wskutek, którego stała się niegodna tego tytułu”;
- załącznik Nr 2 do projektu uchwały - WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL MIASTA
I GMINY LEWIN BRZESKI” otrzyma nowe brzmienie.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
ppkt 10
przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i likwidacji źródeł ciepła z budżetu
gminy Lewin Brzeski i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020 w ramach realizacji projektu „Wymiana i likwidacja indywidulanych źródeł ciepła na
ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz, informując że Zarząd Województwa Opolskiego
w dniu 24 lipca 2019 r. uchwałą nr 1097/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.0016-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona
powietrza zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza
RPO WO 2014-2020.
Wśród wybranych projektów znalazł się projekt Gminy Lewin Brzeski pn. „Wymiana i likwidacja
indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” o wartości zadania:
1 358 010,00 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 461 681,58 zł,
Wkład: 896 328,42 zł, w tym 381.000,00 dopłata dla mieszkańców ze środków z budżetu Gminy Lewin
Brzeski i 457 200,00 zł ze środków własnych mieszkańców.
W związku z przyznaniem dofinansowania, należało przygotować regulamin przyznawania dofinansowania
w oparciu o wytyczne z konkursu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał czy jeszcze można składać
wniosek o udzielenie dofinansowania do wymiany kotłów na nowoczesne urządzenia.
Burmistrz wyjaśnił, że do tego projektu nie ma już możliwości złożenia wniosku, zostało złożonych
ogółem 150 wniosków. Można tylko otrzymać pomoc finansową z budżetu gminy na wymianę kotła.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę, że w
o dofinansowanie.

§ 3 ust. 1 brak jest terminu składania wniosków
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Burmistrz wyjaśnił, że już był nabór wniosków i projekt gminy został wybrany. Wystąpiono już
o dofinansowanie środków w wysokości – 461 681,58 zł. Może wystąpić sytuacja, że ktoś zrezygnuje, ale
i tak bez zgody Urzędu Marszałkowskiego nie będzie można go ująć do projektu. Projekt ten jest tylko dla
obecnie złożonych wniosków.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie
przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Subregionu Brzeskiego.
Uzasadnienie przedstawił Burmistrz informując, że w dniu 23.05.2019r. pismem BI.033.3.2019 Burmistrz
Brzegu zwrócił się do Burmistrza Lewina Brzeskiego z prośbą o udzielenie informacji czy Gmina Lewin
Brzeski byłaby zainteresowana przystąpieniem do Subregionu Brzeskiego w perspektywie finansowej 20122027 (sic!)? W odpowiedzi Burmistrz Lewina Brzeskiego w czerwcu br. zwrócił się do Burmistrza Brzegu
z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji o działalności Subregionu Brzeskiego w zakresie
podejmowanych działań realizowanych w okresie programowania 2014-2020, wysokości kwot
pochodzących z budżetu UE pozyskanych na działania członków Subregionu a także planowanych do
podjęcia w przyszłym okresie programowania działań.
Burmistrz Brzegu w lipcu br. poinformował pismem BI.033.3.2019 iż w ramach Subregionu Brzeskiego
podejmowano działania dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 obejmujące efektywność energetyczną w ramach których
zrealizowano, realizuje się oraz planuje się realizować działania związane z :
1) Utworzeniem sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.
2) Utworzeniem centrum przesiadkowego w Brzegu.
3) Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Burmistrz Brzegu dalej informuje, iż na działania związane z termomodernizacją projektów Subregionu
„mogły otrzymać środki pomocowe w wysokości do 1,2 mln zł dla Gminy Brzeg, a do 0,5mln zł na terenie
pozostałych gmin”. Natomiast „na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji inwestycje na terenie
Brzegu otrzymały i mają otrzymać łączna kwotę ok. 13,5 mln zł. Ponadto inwestycje na terenie Skarbimierza
dofinansowane zostały w wysokości niemal 4 mln zł”.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że współpraca ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Opolskiej odbywa się
bardzo dobrze, gmina pozyskała środki już w wysokości 10,28mln zł.
Burmistrz dodał, że w marcu 2020r. będzie nabór wniosków na budowę ścieżek rowerowych, planuje złożyć
wniosek na budowę ścieżki Strzelniki – Łosiów, bo jest to niebezpieczny odcinek drogi dla mieszkańców.
Była przeprowadzona analiza, która z miejscowości ma niebezpieczny dojazd do szkół i stacji.
Radna Paulina Kamińska zaproponowała wybudować ścieżkę rowerową z m. Łosiów przez Jasionę – Nową
Wieś Małą do Kantorowic (teren rekreacyjny).
Burmistrz poinformował, że jest wiele ścieżek rowerowych potrzebnych na terenie gminy.
Komisja po analizie przedstawionych zrealizowanych projektów przez gminę dzięki dofinansowaniu oraz
wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska uważa, że dalej należy kontynuować
współpracę ze Stowarzyszeniem i opiniują negatywnie przystąpienie gminy do Subregionu Brzeskiego.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie projekt stanowiska.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała negatywnie
projekt stanowiska.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poinformował o posiedzeniu Komisji wyjazdowej (zgodnie z planem pracy komisji)
dot. przeglądu placówek oświatowych (Publicznych Szkół Podstawowych) położonych na terenie gminy
Lewin Brzeski. Proponuje wyjazd na dzień 21 października 2019r. godz. 8.00.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.50 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
/-/ Robert Laszuk
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