P r o t o k ó ł NR 12/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 listopada 2019r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26.
Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczącego 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. Listy obecności radnych oraz gości
zaproszonych stanowią załączniki Nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Dariusz Zięba.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego
porządku posiedzenia. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków w związku z tym przedstawia się
on następująco:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
15 października 2019r. do dnia 8 listopada 2019r.
2. Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski.
4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2020 r. oraz wieloletnią prognozą finansową
- wydanie opinii.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Do pkt 1
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 15
października 2019r. do dnia 8 listopada 2019r.
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zapytał o szczegółowe położenie nieruchomości składającej się z dwóch działek
i części komina.
- Burmistrz poinformował, że dotyczy terenu położonego w obrębie ulicy Konopnickiej w Lewinie Brzeskim
( przy byłej Mleczarni).
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał Burmistrza o spotkanie w Państwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie we Wrocławiu.
- Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło przepływu wód powodziowych przez gminę Lewin
Brzeski, w związku z planowanym zagospodarowaniem terenów przy Ścinawie (teren powodziowy) pod
wydzielenie działek rekreacyjnych, Polskie Wody nie wyrażają zgody na wprowadzenie zmiany do planu.
Obecnie jest opracowywane studium uwarunkowań i zagospodarowania tych terenów. W tym zakresie
będą podejmowane dalsze działania.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, aby był szeroki pas ogólnodostępny do pasma wód dla wędkarzy
i innych osób korzystających z tych terenów, ponieważ teren jest piękny i atrakcyjny.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał Burmistrza o spotkania
z firmą TAURON.

- Burmistrz wyjaśnił, że dwa razy spotkał się z firmą TAURON w sprawie przeprowadzenia amortyzacji
oświetlenia w naszej gminie.
Radna Paulina Kamińska zapytała Z-cę Burmistrza o udział w konferencji nt. „Inicjatywa Sołecka”.
- Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej
mieszkańcy najmniejszych miejscowości mogą otrzymać możliwość realizacji przedsięwzięć i zadań,
służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności. Wojewódzki samorząd planuje przeznaczyć na
ten cel 5,4 mln zł w latach 2020 – 2022, a realizacja winna trwać przez okres 3 lat. Każde sołectwo będzie
mogło starać się o środki w wysokości 5.000,00 zł. W pierwszym roku tylko 1/3 sołectw z danej gminy
będzie mogła wziąć udział. W m-cu styczniu sołectwo składa wniosek do gminy a gmina do końca stycznia
składa do UMWO. Realizacja zadania będzie trwała do końca m-ca października roku budżetowego.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że Starostwo Powiatu Brzeskiego organizuje w dniu
3 grudnia br. pierwsze spotkanie - Konwent Sołtysów Powiatu Brzeskiego nt. tego projektu. Sołectwa
o tym spotkaniu zostaną poinformowane.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 2
Zapoznanie się z informacją nt. „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski”;
Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi i zapytania:
Przewodniczący Komisji zabierając głos zaznaczył, iż populacja mieszkańców w gminie Lewin Brzeski
w ostatnich latach zmniejszyła się, jest więcej zgonów niż urodzeń. Następnie odniósł się do zmiany
klimatu i coraz częściej występowania suszy w naszej gminie, w przedłożonej informacji jest zapisane, że
gmina planuje budowę stacji pomiarowych i włączenie gminy do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w
celu prowadzenia prawidłowych odczytów. Pozwoli określić czy w naszej gminie występowała susza, będą
bardziej dokładne dane na których terenach nie padał deszcz. Zapytał o koszt zakupu stacji i jej utrzymania.
Burmistrz poinformował o przybliżonych kosztach zakupu.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zorganizowane w dniach 28 - 29 października 2019r.
w Kamieniu Śląskim podsumowanie konkursu agro-eko-turystycznego „Zielone Lato” w dwóch
kategoriach :
1) „Najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi
agroturystyczne” – pierwsze miejsce zdobyła Stadnina koni Sportowych Pana Romana Piwko ze
Skorogoszczy.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że nosi nazwę „Stajnia” a nie stadnina.
2) „Najlepszy obiekt świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie miejskowiejskim”.
Przewodniczący Komisji zapytał o laureata konkursu.
Kierownik Wydziału RN Pani Wioletta Kruk –Jaromin odpowiedziała, że z naszej gminy nie wybrano
laureata.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na niskie ceny zbóż i kukurydzy w Polsce wobec cen w sąsiednich
krajach, na jakich zasadach ustalane są ceny.
2

- Burmistrz wyjaśnił, że nie ma przepisów dot. ustalenia cen zbóż, jest to wolny rynek. Rolnicy zawierają
kontrakty z firmami odbierającymi zboża.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że mało osób z naszej gminy skorzystało z dofinansowania zmiany
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.
Kierownik Wydział GK Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że dotyczy osób z którymi już zawarto umowy
na dotację z budżetu gminy. Także wniosków będzie o wiele więcej, w ramach projektu „czyste powietrze”
zostało złożonych 127 wniosków.
Radna Paulina Kamińska w n o s i o zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski
odnośnie prawidłowego palenia w piecu.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
Komisja zapoznała się z informacją nie zgłaszając więcej zapytań i uwag.
Do pkt 3
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
przyjęcia na 2020 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych informując, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r, poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) do właściwości Rady
Gminy należy stanowienie o wszystkich sprawach zastrzeżonych ustawami pozostających
w zakresie działania gminy. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r, poz. 688, zm. poz. 1570). Ustawa ta nakłada na organy
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zakres merytoryczny
i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, zgodnie z którym:
 organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
 roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.
 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31
maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
 program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust
3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
3

7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku odnosząc się do wszystkich
wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów.
Następnie Pan Marek Nowak poinformował o protokole z przeprowadzonych konsultacji omawianego
projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi. Przedstawicieli Gminnego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych zwrócił uwagę, że do pełnej realizacji zadań związanych z upowszechnianiem
kultury fizycznej i sportu w jednym półroczu 2020 roku niezbędna jest kwota 100.000 zł, proponowana
w projekcie uchwały kwota 85.000 zł nie zabezpiecza realizacji zadań w I półroczu. Wzrost wynika ze
wzrostu kosztów opłat stałych, utrzymania nowego obiektu w Skorogoszczy oraz utrzymania dodatkowej
drużyny.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny powiedział, że nawiązując do
protokołu z konsultacji, proponowana kwota na półrocze w wysokości 85.000 zł, jest niezmieniająca się
od siedmiu lat. Nie patrzą na wzrost inflacji ani kosztów tylko starają się w ramach tych środków utrzymać
wszystkie kuby i obiekty. Wciągu 4-ch lat otrzymali obiekt sportowy położony w Golczowicach, Przeczy
a w tym roku kolejny obiekt w Skorogoszczy, które należy utrzymać. Wg wyliczeń na utrzymanie obiektów
potrzebne są środki w wysokości 30.000 zł. Do tych kosztów należy dodać : usługi transportowe – przewóz
zawodników, delegacje sędziowskie, opłaty za media. Po odliczeniu tych kosztów pozostaje 15.000 zł na
prowadzenie pozostałej działalności. Starają się pozyskiwać środki od sponsorów, ale są niewystarczające
i coraz mniej mogą pozyskać. Trzeba będzie z niektórych zadań zrezygnować. Zwraca się z prośbą
o rozważenie wygospodarowania środków w budżecie gminy ok. 15.000 zł na działalność klubów.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że jest zarejestrowanych 21 organizacji pozarządowych a w spotkaniu
wzięły udział tylko dwie organizacje.
Kierownik Pan Marek Nowak odpowiadając na uwagę, poinformował, że nie wszystkie organizacje będące
na wykazie funkcjonują, tylko jest problem, ponieważ organizacja ma wystąpić o wykreślenie jej z rejestru.
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono.
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 2
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz
i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz Artur Kotara, poinformował, że
niniejsza uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w granicy działki nr 223/7
w Skorogoszczy przy ul. Dębowej. Powyższa zmiana spowoduje przeznaczenie terenów pod funkcję
umożliwiającą lokalizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak zapytał na czyj wniosek rozpoczęto procedurę sporządzenia zmiany mpzp.
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Burmistrz poinformował, że osoba fizyczna wystąpiła z wnioskiem i zadeklarowała pokrycie kosztów
zmiany mpzp.
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono.
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
uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że
ustawa z dnia 11 styczna 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i burmistrza, dlatego zasadne jest również
wydłużenie kadencji dla Rady Samorządu Miasta do 5 lat. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Statut Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski podlega konsultacjom z mieszkańcami.
Rada Samorządu Miasta zapoznała się z projektem Statutu i wniosła uwagi, które zostały ujęte
w przedłożonym projekcie.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował o wprowadzonych zmianach przez
Radę Samorządu Miasta.
Przewodniczący Komisji, uważa że zapis dot. wyodrębnienia środków przez Radę Samorządu Miasta
w wysokości nie mniej niż 50% na zadania o charakterze inwestycyjnym winien pozostać, teraz
wprowadzono nie mniej niż 25%. Tym bardziej, że wcześniej był wnioskodawcą 50%.
Zapytań i uwag więcej nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Do pkt 4
Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na 2020 rok oraz wieloletnią prognozą finansową –
wydanie opinii.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że
w projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 64.494.471,97 zł. Dochody własne
stanowią kwotę 31.949.676,97 zł w tym:
 dochody majątkowe
- 7.662.054,97 zł;
 dochody bieżące
24.287.622 zł.
Poszczególne kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych
(podatki lokalne), kwot subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok
na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, pisma od Wojewody Opolskiego oraz pisma z Krajowego
Biura Wyborczego. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego realnego
wykonania dochodów w roku 2019. Dochody majątkowe zostały wprowadzone do planu dochodów
majątkowych na podstawie operatów szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości
(lokale, grunty, działki rekreacyjne ) oraz na podstawie podpisanych umów w zakresie otrzymania środków
europejskich na zadania inwestycyjne.
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Następnie Skarbnik Gminy omówiła dochody majątkowe m.in. :
- dział transport i łączność ( budowa ścieżek rowerowych ) - 4.908.152,31 zł;
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa ( wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości) - 440.000 zł;
- dział 754 bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej budynków OSP) - 438.695,50 zł;
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł
ciepła, ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych, park w Lewinie Brzeskim
i w Skorogoszczy) - 1591.304,16 zł.
Radna Paulina Kamińska zapytała o remont drogi w m. Strzelniki, miały być pozyskane środki
z ubezpieczenia w związku z wypadkiem na tej drodze oraz wydzielone środki z budżetu gminy,
w projekcie budżetu, droga nie została ujęta do remontu.
Burmistrz wyjaśnił, że z ubezpieczenia gmina nie otrzyma środków. Został złożony wniosek do Programu
Rozwoju Dróg Lokalnych gdzie można pozyskać 80% dofinansowania środków remontu drogi o wartości
1.700.000 zł. W związku, że można było otrzymać tylko 60% dofinansowania nie została droga ujęta do
remontu w projekcie budżetu na 2020 rok. Tym bardziej, że w m-cu marcu 2020r. ma być nabór wniosków
z Aglomeracji Opolskiej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej. Jest propozycja złożenia wniosku na
budowę takiej ścieżki Strzelniki – Łosiów stacja PKP. Można powiedzieć, że są to tylko plany.
Kolejno Skarbnik Gminy omówiła wydatki budżetowe wynoszące w wysokości 65.004.593,97 zł, w tym
- wydatki bieżące
- 54.854.603,87 zł;
- wydatki majątkowe - 10.149.990,10 zł.
Następnie poinformowała, że od 1 stycznia 2020 roku wzrasta najniższa krajowa na 2.600.000 zł co
spowoduje wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla samej oświaty należy
zabezpieczyć środki wg wyliczeń BOW w wysokości ok. 700.000 zł. Ponadto subwencja oświatowa
w stosunku do roku poprzedniego jest mniejsza o 198.000 zł. Analizując projekt budżetu po stronie
wydatków na przyszły rok, brakuje środków na oświatę szkoły - 1.250.000 zł, na przedszkola – 220.000 zł
oraz na Urzędzie Miejskim – 140.000 zł. Ogółem brakuje środków na wynagrodzenia i pochodne ok.
1.600.000 zł. W przypadku pojawienia się wolnych środków to w pierwszej kolejności trzeba będzie je
przeznaczyć na wynagrodzenia.
Przewodniczący Komisji zapytał ile wynosi dotacja z budżetu gminy na wynagrodzenia w oświacie,
w zeszłych latach wynosiła prawie 2.500.000 zł. Podkreślając, że przychodzącą subwencja oświatowa
nigdy nie pokrywała w 100% wynagrodzeń, a gdzie środki na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych, a
nie mówiąc już o remontach jak i wzrastających wynagrodzeniach dla nauczycieli.
Dyrektor BOW Pani Helena Biernacka poinformowała, że gmina dopłaca do wynagrodzeń pracowników
obsługi i częściowo etaty nauczycieli, ponieważ subwencja nie pokrywa w całości wynagrodzeń.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że otrzymywana subwencja oświatowa jest przeliczana na ucznia
wg ustalonego wskaźnika przez Ministerstwo Oświaty.
Następnie Skarbnik Gminy omówiła przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
2.257.314,16 zł na planowane zadania inwestycyjne ( szczegółowo opisane w zał. Nr 4). Rozchody budżetu
gminy zaplanowane ogółem w kwocie 1.747.192,16 zł dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów
związanych z udziałem środków własnych w latach uprzednich w zadaniach inwestycyjnych na które
zaciągało się kredyty – 1.463.289,16 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2019 a spłaty w roku 2020
w wysokości 283.903 zł (Willa w Strzelnikach).
Kolejno Skarbnik Gminy omówiła pozostałe załączniki od Nr 5 do Nr 8 do projektu budżetu na 2020r.:
 zał. Nr 5 - plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych;

6





zał. Nr 6 - planowane kwoty dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych;
zał. Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych;
zał. Nr 8 - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw ( pismo z Ministerstwa Finansów informujące
o zwrocie środków dla gminy zamiast 30% to 16%).

Burmistrz zabierając głos odniósł się do wydatków inwestycyjnych, informując, że w trakcie roku
budżetowego może nastąpić zmiana realizacji zaplanowanych inwestycji z uwagi na złożony wniosek przez
Starostwo Powiatowe w Brzegu o środki pozabudżetowe na odbudowę uszkodzonego mostu nad kanałem
ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim. Wartość zadania wynosi 7.000.000 zł, w przypadku pozyskania
dotacji w wysokości 80% kosztów realizacji zadania to należałoby zabezpieczyć środki w budżecie
w wysokości 300.000 zł, zadanie ma być realizowane przez okres dwóch lat. Ponadto gmina złożyła 2-a
wnioski na remont byłego Kościół Ewangelicko-Augsburskiego, jeden do Ministerstwa Kultury na remont
dachu 50% dotacji kosztów realizacji zadania, a drugi wniosek 50% na renowację ołtarza. Równolegle
został złożony wniosek do RPO do Marszałka na dofinansowanie remontu dachu kościoła, można otrzymać
tylko środki w kwocie do 300.000 zł a kosztorys remontu dachu wynosi 700.000 zł, ale co z tego wyniknie
czas pokaże. Kolejne zadanie to remont budynku OSP w Łosiowie, ponieważ obiekt OSP w Lewinie
Brzeskim i w Skorogoszczy będzie remontowany z pozyskanych środków. Kolejne zadanie, budowa
„rybaczówki” ( budynek dla Społecznej Straży Rybackiej PZW w Lewinie Brzeskim), został złożony wniosek
w Lokalnej Grupie Rybackiej. Burmistrz poinformował o etapach realizacji wniosku. Kolejny wniosek ma
być złożony w m-cu marcu przyszłego roku do Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na remonty dróg.
Radna Paulina Kamińska opierając się na wypowiedzi słyszanej w radiu, że jak będzie remontowany
budynek OSP to zostanie wybudowany plac zabaw w postaci łodzi, brak tego zadania w wykazie zadań
inwestycyjnych.
Burmistrz wyjaśnił, że zadanie będzie realizowane z pozyskanych środków z Lokalnej Grupy Rybackiej,
wartość całego zadania wynosi 100.000 zł – 63% dotacji, zostanie zamontowany duży statek rybacki za
boiskiem „Orilk” w Lewinie Brzeskim.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę, że na terenie miasta w Lewinie Brzeskim są place zabaw a
w Łosiowie nie ma placu zabaw dla dzieci.
Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie w Łosiowie zostały zamontowane dwie siłownie jedna przy
ulicy Słowackiego a druga przy ulicy Kolejowej.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę, że na boisku sportowym „Pogoń Łosiów” brakuje placu zabaw.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnej poinformował, że planuje się uporządkować temat
z budynkami przedszkolnymi w Łosiowie i przy okazji można zagospodarować plac zabaw.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o budowę nowej windy
przy budynku Kościuki nr 52 w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że projekt budowalny jest sporządzony i jak pojawi się tylko możliwość
pozyskania środków to zostanie złożony wniosek o dotację. Był już raz składany przy remoncie MiGBP
i M-GDK w Lewinie Brzeskim, ale gmina nie pozyskała środków.
Przewodniczący Komisji powiedział, że wymiana windy jest bardzo niezbędna i winna być jak najszybciej
zrealizowana, szczególnie jest potrzebna dla osób niepełnosprawnych. Następnie Przewodniczący Komisji
zapytał o projekt budowy krytej pływalni w Lewinie Brzeskim i czy Minister Sportu udzielił odpowiedzi na
złożony wniosek, minęło już trzy lata.
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Burmistrz poinformował, że projekt budowalny i pozwolenie budowlane jest, od Marszałka są przyznane
środki w wysokości 5.000.000 zł. Szacuje się, że koszt basenu może wynieść ok. 20 mln zł czyli należy
dołożyć 15 mln zł. Ministerstwo Sportu dla małych miast nie chce dofinansowywać budowę basenu. Po
wybudowaniu trzeba będzie spłacać kredyt i utrzymywać obiekt. W wyniku przeprowadzonej symulacji
należałoby rocznie dopłacać 650 – 700 tys. do utrzymania pływalni.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się do Burmistrza o możliwość
zwiększenia środków o 10.000 zł na działalność kubów sportowych.
Burmistrz wyjaśnił, że przeprowadzi analizę nad możliwością wygospodarowania środków w budżecie
gminy.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień
wynoszących 2.456.000 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawdzi i na kolejnym posiedzeniu Komisji wyjaśni.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dot. dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących
gminy w zakresie oświaty i wychowania (dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego na 307
wychowanków w przedszkolu – 1.437 zł na 1 dziecko) czy są to środki 441.159 zł na pięciolatki
i sześciolatki.
Dyrektor BOW Pani Helena Biernacka wyjaśniła, że dotyczy to środków na dzieci w wieku od 2 do 5 lat,
natomiast na 6-latki gmina otrzymuje subwencję oświatową, która co roku ulega zmianie.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że gmina powinna otrzymywać subwencję, która w 100% zabezpieczy
środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli ponieważ jest to Konstytucyjny obowiązek państwa.
Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do wydatków związanych z administrowaniem lokali
mieszkalnych będących własnością gminy dot. funduszu remontowego – 94.000 zł i bieżącego funduszu
remontowego – 288.000 zł. Kolejne zapytanie dot. wydatków na utrzymanie terenu przy starorzeczu Nysy
Kłodzkiej – w wysokości 33.000 zł, bieżące utrzymanie ścieżek rekreacyjnych w wysokości 33.000 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wymienione zadania.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza z jakich
środków planuje przeprowadzić zadania, które nie zostały ujęte w budżecie a wstępnie planuje się je
zrealizować. Ponieważ od 6 lat zgłasza remont odcinka drogi ulicy Westerplatte w Lewinie Brzeskim i do
tej pory zadanie to nie zostało zrealizowane, a w przyszłym roku budżetowym na remonty dróg gminnych
mamy symboliczna kwotę.
Burmistrz poinformował, że jak w trakcie roku wygospodaruje się środki to może uda się przeprowadzić
remont drogi.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę na konieczność wybudowania placu zabaw dla dzieci w Łosiowie.
Radny Piotr Czepułkowski również zwrócił uwagę na brak palcu zabaw na osiedlu Zatorze w Lewinie
Brzeskim.
Burmistrz zaznaczył, że cały czas czynione są starania aby pozyskiwać środki unijne czy pomocowe na
zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne. Wszystkie zadania są realizowane z pozyskanych środków
oprócz jednego zadania budowy szatni dla sportowców w Skorogoszczy oraz parking przed klubem
sportowym Olimpia w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji zapytał o zagrożenia w związku z realizacją budżetu na przyszły rok jak już brakuje
środków na oświatę, w administracji na wynagrodzenia i pochodne. Dlatego też zastanawia się czy nie
8

wystąpić z petycją do rządu o wywiązywanie się z zadań konstytucyjnych oraz w sprawie przekazywanych
środków zgodnie z wydatkami na zadania zlecone.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o plany zagospodarowania małej sali
gimnastycznej położonej przy ulicy Mickiewicza w Lewinie Brzeskim, obecnie są trzy sale gimnastyczne,
szkoła podstawowa jest podzielona na dwa budynki.
Burmistrz poinformował, że jest trudno powiedzieć, ale wstępne założenie jest, że od przyszłego roku
szkolnego sala nie będzie potrzebna. Cały czas myślimy w jaki sposób zagospodarować budynek. Obecnie
trwają przygotowania otwarcie klubu seniora dla 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych
zawodowo. Placówka klubu będzie się mieścić w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Otwarcie planuje się m-cu styczniu w przyszłym roku. Jeżeli będzie więcej osób, większe zainteresowanie
wśród seniorów to budynek sali gimnastycznej przeznaczy się na dom dzienny seniora. Również są plany
zagospodarowania budynku po byłej szkole w Skorogoszczy na Środowiskowy Dom Samopomocy.
W przyszłym roku można by sporządzić projekt budowalny na zagospodarowanie budynku
w Skorogoszczy, będzie można pozyskać środki. Będą w tym temacie prowadzone rozmowy z Wojewodą
Opolskim.
Kolejne zapytanie Pana Andrzeja Grabnego dotyczyło wydzielenia środków w projekcie budżetu na
utrzymanie zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
w Urzędzie Miejskim, zapytał czy wydzielone środki w wysokości ok. 55.000 zł są na utrzymanie dwóch
etatów oraz czy wzrosły koszty w stosunku do roku ubiegłego.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że w ramach tych środków opłacany jest jeden etat i bieżące
utrzymanie oddziału, a koszty wzrosły minimalnie.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję nad projektem budżetu gminy na 20120 rok
zaproponował następujące stanowisko komisji:
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim po wstępnym przeanalizowaniu
planowanych dochodów i wydatków i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Burmistrza Lewina Brzeskiego
i Skarbnika Gminy,
wyraża głębokie zaniepokojenie z tytułu planowanej realizacji budżetu po stronie dochodów w stosunku
do planowanego wykonania budżetu w związku ze znacznym zwiększeniem wydatków w 2020 roku :
- w oświacie i wychowaniu na wynagrodzenia i pochodne;
- w administracji w Urzędzie na wynagrodzenia i pochodne;
oraz niewystarczające środki na realizację zadania upowszechnianie sportu masowego
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych a także braku
środków finansowych na remonty dróg w gminie.
Komisja poprzez aklamację na kolejnym posiedzeniu ostatecznie opracuje wnioski do projektu budżetu.
Radny Roman Pudło dodał, że projektodawcą budżetu na 2020 rok jest Burmistrz i Skarbnik Gminy, czyli
wiedzą dobrze co zostało zaplanowane do realizacji, radni zawsze przychylają się do wprowadzanych
w ciągu roku zmian w budżecie. Rada może ponarzekać, ale odpowiedzialność za wykonanie budżetu
spada na Burmistrza i Skarbnika Gminy.
Następnie Komisja przystąpiła do zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych został przygotowany projekt
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata
2020 - 2029.
9

Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na planowanej sesji, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019r.
zostanie przedłożony wniosek o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały - o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, informując czego będą dotyczyły zmiany ( funduszu
sołeckiego na wniosek sołectw, BOW – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, w Urzędzie Miejskim).
Przewodniczący Komisji przypomniał o wniosku złożonym na sesji w m-cu październiku dot. wycofania
z porządku obrad sesji pkt. pn. „Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego” z uwagi
na brak możliwości wypowiedzenia się co do treści zarzutów podniesionych w uzasadnieniu do skargi.
Każdy z radnych otrzymał na dzisiejszym posiedzeniu stanowisko Burmistrza do projektu uchwały Skarg,
wniosków i Petycji.
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że w przedłożonym stanowisku została opisana sytuacja
reprezentowania gminy w konkursie koron dożynkowych. Uważa, że nigdzie prawa nie złamał. Wydał dwa
zarządzenia regulujące konkurs koron dożynkowych, jedno w m-cu lipcu a drugie w m-cu sierpniu
zmieniające regulamin. Za wprowadzoną zmianę regulaminu przeprosiłem na sesji Rady Miejskiej w dniu
6 września 2019r. Zmiana została wprowadzona, ponieważ powziąłem wiadomość, iż Sołectwo
Skorogoszcz przygotowuje swoją koronę do konkursu wojewódzkiego już od wielu miesięcy. Burmistrzowi
przysługuje prawo wprowadzenia zmian. Uważa, że słusznie podjął decyzję i prosi o uznanie skargi za
bezzasadnej.
Stanowisko Burmistrza w sprawie projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi
Sołectwa Chróścina na działania Burmistrza Lewina Brzeskiego stanowi zał. Nr 2 do protokołu..
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, iż uważa że w chwili wpłynięcia pisma sołectwa
Chróścina do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nie powinno się nadawać dalszego
biegu przekazując do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ, już na sesji w dniu 27 sierpnia 2019r.
była przeprowadzona dyskusja między radnymi a 6 września 2019r. Burmistrz na sesji przeprosił za
powstałe zamieszanie w konkursie koron. Dla Mnie było jasne, że Komisja Skarg i Wniosków winna zająć
stanowisko, że już sprawy nie ma, bo została wyjaśniona. Regulamin został poprawiony i Burmistrz
publicznie przeprosił za zamieszanie. Uważa skargę za bezzasadną i w n o s i o uznanie jej w całości za
bezzasadną.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Radny Roman Pudło zapytał o wypowiedź skarżących w tej sprawie, może odstąpili od skargi lub ją
wycofali. Czy nie można skargę polubownie rozpatrzyć poprzez rozmowę z Sołtysem.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że skarżący uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, skarga nie została wycofana.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła procedurę rozpatrywania skarg.
Przewodniczący Komisji poinformował, że sołectwo Chróścina i Koło Gospodyń Wiejskich bardzo prężnie
działa. Burmistrz wielokrotnie wspierał działalność Koła Gospodyń. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
powinna wziąć pod uwagę przeprosiny Burmistrza za powstałe zamieszanie i na tym zakończyć.
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Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uznania skargi na działania
Burmistrza Lewina Brzeskiego za bezzasadną.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu ( w składzie 6 radnych - 5 głs. „za”, jeden radny – „jeszcze nie
wie”) w n o s i o uznanie skargi za bezzasadnej.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się z prośbą w imieniu rowerzystów o wykoszenie ścieżki rowerowej
z Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy.
- Burmistrz poinformował, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczącego Komisji o godz. 17.20 zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
/-/ Robert Laszuk
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