P r o t o k ó ł NR 3/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 09 października 2019r.
Przewodnicząca Komisji Radna Ilona Gwizdak otworzyła posiedzenie komisji o godz. 1630. Przywitała
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawiła porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 2/2019 z dnia 10 września 2019r.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
3. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 2/2019 z dnia 10 września 2019r.
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu. Protokół
był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 3 radnych zatwierdziła protokół NR 2/2019 – jednogłośnie – 3 głs. „za”.
Do pkt 2
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak poinformowała o przekazanej pismem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr OR.III.1510.1.1.3.2019 z dnia 30 września 2019r.
skargę (ksero) Sołectwa Chróścina z dnia 29.08.2019r. , która wpłynęła do Urzędu Miejskiego dnia 04
września 2019r. na „ Brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach
wojewódzkich, a także brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę”.
Przewodniczący Rady Miejskiej kolejnym pismem w dniu 30 września 2019r. przekazał przedłożone przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego wyjaśnienie wraz z opinią Radcy Prawnego.
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyjaśnienia Burmistrza i złożone dokumenty dot.
skargi. Komplet dokumentów w sprawie skargi (ksero) stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Kolejno Przewodnicząca Komisji poinformowała o zaproszeniu Sołtysa Sołectwa Chróścina lub w przypadku
braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji, o przekazanie zaproszenia osobie wskazanej przez
Siebie. Na powyższe posiedzenie nikt ze skarżących nie przybył. Wolałaby, aby skarżący brali udział
w posiedzeniu, aby ich wysłuchać osobiście. Tym bardziej, że skarga jest trudna do rozpatrzenia, analizując
wniesione w skardze zarzuty.
Radny ( sołtys sołectwa Przecza) Stanisław Piszczek powiedział, że uczestniczył wraz z innymi sołtysami
w spotkaniu zorganizowanym z Zastępcą Burmistrza w m-cu maju br.. Na spotkaniu mylnie już powiedziano,
że konkurs odbędzie się w godzinach wczesno rannych, korona, która wygra reprezentuje gminę
w dożynkach wojewódzkich. Burmistrz przed samymi dożynkami wojewódzkim zmienił zasady konkursu.
Takich rzeczy się nie robi, jak są traktowani sołtysi, coraz mniej ludzi chce robić korony, a tu w ostatniej chwili
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się zmienia. Pamięta, że wcześniej mówiono, że laureat korony w konkursie gminnym reprezentuje koronę
w następnym roku w dożynkach wojewódzkich, tak było wcześniej. Nie wie skąd wynikła zmiana. Nie
powinno być takich niedomówień, nie stawiać sołectw w ostatniej chwili przed dokonanymi już faktami.
Zaproponował, aby regulamin był opracowany już na wszystkie lata. Następnie radny zapytał czy musi być co
roku wydawany regulamin.
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk-Jaromin odpowiedziała, że
niestety różne sytuacje się zdarzają, choćby sam termin dożynek gminnych i wojewódzkich, udział koron
w korowodzie, determinują regulamin.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że chodzi Mu o reprezentowanie korony a nie o regulamin na dany
rok.
Kierownik Wydziału RN odpowiedziała, że może wystąpić sytuacja, że dożynki wojewódzkie odbędą się przed
dożynkami gminnymi.
Radny Stanisław Piszczek poinformował, że jest za podtrzymaniem stanowiska, korona zajmująca I miejsce
w bieżącym roku reprezentuje gminę w następnym roku, tylko należy wprowadzić zapis w regulaminie
i w trakcie już nie zmieniać. Wyszło jakieś wielkie nieporozumienie, odbiło się tym, że została złożona skarga.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że wynikło nieporozumienie na spotkaniu majowym, ponieważ część
sołtysów było za zorganizowaniem wcześniej konkursu gminnego koron dożynkowych, a część chciała
reprezentowania korony z ubiegłorocznego konkursu, zrobiło się zamieszanie.
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, że na spotkaniu nie było mowy na temat korony zeszłorocznej, tym
bardziej, że nikogo z sołectwa Skorogoszczy nie było na spotkaniu.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że propozycja Z-cy Burmistrza była, że zgodnie z tradycją laureat
ubiegłorocznego gminnego konkursu koron dożynkowych reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich
albo zaproponował ( nie dokończono zdanie).
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, że stanęło na tym, że będzie wybór koron, która będzie
reprezentowała gminę w dożynkach wojewódzkich.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w konsekwencji spotkania opracowano dokument wydano –
Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w dniu 22 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu
„Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019” i ustalenia nagród dla laureatów. Regulamin jest
załącznikiem do zarządzenia, był wszystkim sołtysom przesłany. W regulaminie zapisano, że konkurs koron
dożynkowych będzie rozpatrywany w dniu dożynek wojewódzkich. Zaangażowane sołectwa w pracę koron
wypełniają zgłoszenia uczestnictwa w konkursie gminnym i wojewódzkim.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że należało wysłać tylko jedno zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
koron, natomiast regulamin konkursu koron dożynkowych organizowanych podczas dożynek wojewódzkich
został przesłany sołectwom informacyjnie, po to, aby sołectwa mogły zapoznać się z kryteriami oceny,
gminny regulamin jest bardzo podobny.
Przewodnicza Komisji zapytał czy była tylko jedna karta uczestnictwa?
Kierownik Wydziału RN potwierdziła, że karta uczestnictwa była tylko jedna. Do konkursu wojewódzkiego
sołectwo nie mogło się samo zgłosić, zgłoszenie musiały być podpisane przez Burmistrza i wysłane z Urzędu.
Radny Stanisław Piszczek zapytał o termin wysłania regulaminu wojewódzkiego, uważa, że winien być do
sołectw wysyłany bardzo wcześnie.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że w tym samym czasie co regulamin gminny.
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Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że Zarządzenie Burmistrza z dnia 22 lipca br. było obowiązujące cały czas
aż do wydania kolejnego zarządzenia tj. w dniu 30 sierpnia br., gdzie już były wykonane prace plastyczne,
wieńce, już część sołectw brała udział w dożynkach parafialnych w Skorogoszczy. Na pewno inne sołectwa
miały już prawie na ukończeniu korony
Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Radca Prawny wydał opinię do złożonej skargi. Wg
przedstawionych dokumentów wynika, że drogą oficjalną sołectwa otrzymały zarządzenia w sprawie
regulaminu konkursu.
Kierownik Wydziału RN potwierdziła, że zarządzenie wprowadzające zmianę do regulaminu konkursu zostało
wysłane w dniu 30 sierpnia br. Po analizie terminów, tradycji i wszystkiego innego powzięto decyzję
o wprowadzenie zmiany w regulaminie konkursu i w ten sam dzień do wszystkich sołtysów wysłano. Ponadto
telefonicznie zostali poinformowani o wysłaniu pocztą oraz, że sołectwo Skorogoszcz będzie reprezentowało
gminę w dożynkach wojewódzkich i nie będzie brało udziału w konkursie dożynek gminnych. Natomiast
laureat gminnego konkursu koron dożynkowych w przyszłym roku reprezentuje gminę w dożynkach
wojewódzkich
Przewodnicząca Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika powiedziała, że pomimo szybkiego wysłania
zarządzenia wprowadzającego zmianę w regulaminie, to jednak zdecydowanie za późno. Sołectwo Chróścina
– strona skarżąca „pocztą pantoflową” zdążyła się już dowiedzieć o reprezentowaniu Skorogoszczy
w dożynkach wojewódzkich. W związku z tym sołectwo Chróścina złożyło skargę.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Burmistrz wyjaśniał na sesji, że w tym czasie mógł być nieobecny
w pracy, tylko, że zarządzenie w sprawie regulaminu z dnia 22 lipca br. zostało podpisane przez Burmistrza
i przesłane sołtysom.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że winne być uregulowane jasne przepisy dotyczące reprezentowania
gminy w konkursie wojewódzkich koron dożynkowych.
Kierownik Wydziału RN przychyliła się do wypowiedzi radnego.
Kolejno radny Stanisław Piszczek powiedział, aby w przyszłości nie było skarg, należy wprowadzić zapis, że
laureat gminnego konkursu koron dożynkowych reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich.
W przypadku braku możliwości udziału, bierze udział laureat II miejsca. Należałoby zobowiązać Burmistrza
o wprowadzenie w regulaminie powyższego zapisu. Uważa, że tak należy zrobić aby w przyszłości nie było
niedomówień i skarg na Burmistrza.
Radny Piotr Czepułkowski zapytał jakie są ewentualne oczekiwania skarżących, czy grożą jakieś sankcje
pracownikom Urzędu ?
Przewodnicza Komisji powiedziała, że z treści skargi nie wynika, skarżący chcą wyjaśnień do powstałej
sytuacji (zmiany regulaminu).
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że sołectwo Chróścina w tym roku zajęło I miejsce w konkursie gminnym
koron dożynkowych, czyli będą w przyszłym roku reprezentować gminę w dożynkach wojewódzkich.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że Komisja oceniająca korony była totalnie komisją niezależną,
W skład komisji były powołane dwie plastyczki oraz radny Antoni Rak z tytułu doświadczenia. Zawsze
przyjmuje od Sołtysów uwagi, stara się, aby sołectwa były zadowolone.
Kierownik zwróciła uwagę, że Komisja oceniając korony wybrała koronę sołectwa Chróścina, nie wiedząc
o niezadowoleniu mieszkańców.
Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że przeważył silny potencjał emocjonalny.
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Radny Stanisław Piszczek powiedział, że skarżący pytają się czy były wcześniej zasady, ustalone w formie
pisemnej, ponieważ domagają się tego. Nie mogli nigdzie na stronie internetowej znaleźć regulaminu.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że odnosząc się do treści skargi - na „brak jasnych i sprawiedliwych
zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a także brak regulaminu konkursu koron
dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski” - regulamin konkursu został wysłany w dniu
22 lipca br. do sołectw i wg Mnie w tej części skarga jest bezzasadna. Sołtys Chróściny otrzymał regulamin
i przekazał mieszkańcom.
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że na podstawie regulaminu Sołectwo Chróścina zgłosiło się do
udziału w konkursie, wypełniło kartę zgłoszeniową.
Radny Stanisław Piszczek podkreślił, że inaczej było w regulaminie a co innego było w rzeczywistości.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że zmiany do regulaminu można zawsze wprowadzić, to nie jest jakieś
„widzimisię”, tylko ciąg zdarzeń. W tym czasie w sołectwie Skorogoszcz nastąpiła zmiana sołtysa, wystąpiło
nieporozumienie ponieważ, była sołtys nie do końca przekazała informację. Natomiast obecna sołtys już
robiła koronę do konkursu.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że uważa jak radny Stanisław Piszczek, zarzut nie „wyszedł” od sołectwa
Chróścina. Tylko na podstawie reakcji
niektórych sołectw, wyrazili swoje niezadowolenie,
z powstałej sytuacji wokół konkursu koron dożynkowych. Dzwonili do sołtysa z Chróściny i informowali
o zaistniałej sytuacji. Dlatego tez Chróścina wyraziła swoje niezadowolenie w postaci skargi.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że regulamin w sprawie konkursu został wydany w dniu z 22 lipca br.
czyli zarzut w sprawie braku regulaminu nie ma prawa bycia, ponieważ regulamin sołectwo otrzymało. Chodzi
tu przede wszystkim, że w ostatniej chwili zmieniono regulamin odnośnie konkursu korony wojewódzkiej.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jeśli chodzi o kwestie regulaminu, skarżący w złożonej skardze
napisali - „ Zatem pytamy Państwa gdzie są te reguły zapisane bo odnosimy, że zostały stworzone w głowie
Pana Burmistrza na potrzebę chwili”. W tej sprawie należałoby zapytać Burmistrza.
Przewodnicząca poinformowała, że Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach do skargi - wyjaśnił, że korona,
która wygrała gminny konkurs będzie reprezentować Gminę w konkursie wojewódzkim w roku następnym.
Zwróciła uwagę, że w regulaminie na 2018 rok nie było zapisane odnośnie reprezentowania gminy
w dożynkach wojewódzkich.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że tradycją jest w gminie, laureat gminnego konkursu koron dożynkowych
reprezentuje gminę w konkursie wojewódzkim.
Radny Stanisław Piszczek zaznaczył, że pamięta, jak Burmistrz ogłaszał na dożynkach, że korona zajmująca
I miejsce w dożynkach gminnych reprezentuje koronę w dożynkach wojewódzkich. I chyba też tak było
wcześniej.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skarżący powiedzieli Jej, że to było różnie, że jednego roku nikt
ich nie zaprosił, sami się domagali.
Radny Stanisław Piszczek przypominał, że w ostatnich organizowanych dożynkach gminnych zajęła I miejsce
korona sołectwa Skorogoszcz, tylko wystąpił jakiś problem i sołectwo Chróścina w zastępstwie brało udział,
dokładnie nie wie o co chodziło.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że złożono propozycję dla sołectwa Chróścina, nie jest tak, że ktoś musi
się czegoś domagać, jeżeli widzi się potencjał, zaangażowanie to zazwyczaj się Im proponuje. Jeżeli wiemy,
że ktoś nie chce, to zawsze można zgłosić w Wydziale. Ale w naszej gminie jest tradycja, dokładnie jest tak
samo jak przy konkursie „Piękna Wieś Lewińska”, gdzie nie ma w regulaminie zapisu, że sołectwo, które
wygrywa organizuje dożynki. Jest również tradycją, że Burmistrz każdorazowo ogłasza na dożynkach
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gminnych. Konkurs „Piękna Wieś” wygrało sołectwo Sarny Małe a dożynki miały się odbyć
w sołectwie Mikolin, ale nie mogły się odbyć, bo były organizowane dożynki wojewódzkie razem z gminnymi.
Radny Stanisław Piszczek podkreślił, że sołectwa winne być informowane o zasadach konkursu z dużym
wyprzedzeniem. Niepotrzebnie powstało zamieszanie wśród sołectw, nie wie czym Z-ca Burmistrza kierował
się na spotkaniu majowym.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że po wprowadzeniu czytelnego zapisu uczestnictwa w dożynkach
wojewódzkich, nie będzie brana już pod uwagę tradycja.
Radny Stanisław Piszczek zapytał czy niniejszy regulamin będzie obowiązywał już na kolejne lata. Uważa, że
winien obowiązywać już cały czas.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że regulamin jest ustalany na dany rok, czyli co roku jest wydawany
Zarządzeniem Burmistrza. Ustala się nowy skład Komisji Konkursowej i ogłasza się nowy termin konkursu.
Radny Stanisław Piszczek zaproponował, aby zapis odnośnie reprezentowania korony w dożynkach
wojewódzkich był na stałe zapisany, żeby już wszyscy wiedzieli.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że konkurs ogłaszany jest jednorazowo na dany rok i dla niego jest
tworzony regulamin. Można przyjąć, że ten regulamin może być taki sam, ale też może zostać zmieniony, co
roku musi być ogłoszony.
Radny Stanisław Piszczek zaproponował, aby regulamin konkursu był ustalany z dużym wyprzedzeniem, np.
w m-cu maju.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że regulamin nie może być ustalony już w m-cu maju, ponieważ czekamy
na regulamin dożynek wojewódzkich. Muszą być takie same zasady w regulaminie gminnym co
w wojewódzkim odnośnie tworzenia korony. Aby Laureat korony w dożynkach gminnych miał szansę
startować w konkursie wojewódzkim, termin dożynek gminny jest determinowany z terminem dożynek
wojewódzkich, który przeważnie jest w tym samym terminie. Natomiast termin dożynek wojewódzkich
determinowany jest z dożynkami Prezydenckimi w Spale.
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, że już w okresie zimowym rozpoczyna się prace nad tworzeniem
koron. Uważa, że sołectwa winne wiedzieć bardzo wcześnie.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że jeśli chodzi o ocenę, kryteria, jaką techniką ma być zrobiona korona, co
można użyć, jest dokładnie co roku tak samo, nic się nie zmienia. Zmieniają się tylko daty oraz czy odbędzie
się korowód koron, jeżeli nie ma, zmienia się wtedy kryterium oceny. Udział koron w korowodzie
w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich jest wysoko punktowany, ale jeżeli nie ma
możliwości przeprowadzenia w naszej gminie, to oczywiście byłoby bez sensu wprowadzać kryterium
oceny. Odnosząc się do postulatu wprowadzenia stałego zapisu dotyczącego reprezentowania gminy
w konkursie wojewódzkim, zgadza się z takim zapisem, tylko też zależy od okoliczności.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że chyba nie trzeba czekać na regulamin dożynek wojewódzkich, samo
wydanie zarządzenia w m-cu lutym lub w marcu, że laureat korony konkursu gminnego reprezentuje gminę
w konkursie wojewódzkim.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniała, że wprowadzono zapis w regulaminie na rok 2019, „Sołectwo, którego
Korona/Praca Plastyczna zostanie nagrodzona I miejscem, będzie reprezentowało gminę Lewin Brzeski
w Konkursie Wojewódzkim w roku 2020”.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że w 2018 roku rozstrzygnięto tylko konkurs. W regulaminie
w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Korony Dożynkowe , Wieńce i Prace Plastyczne 2018” i ustalenia
nagród dla laureatów nie było żadnego zapisu odnośnie reprezentowania korony w dożynkach
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wojewódzkich. Natomiast w regulaminie z dnia 22 lipca 2019r. wprowadzono taki pkt 9 o treści „Korona,
która zostanie nagrodzona I miejscem będzie reprezentowała Gminę Lewin Brzeski w tym samym dniu
w Konkursie Wojewódzkim”. Burmistrz wprowadza zmianę w regulaminie w dniu 30 sierpnia 2019r., że
korona która wygra to w przyszłym roku reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich. Wysuwa się
sugestia dla Wydziału RN , że przy ogłaszaniu konkursu, aktualizacji regulaminu, bezwzględnie pkt 9 był
o tej treści. Na zakończenie Przewodnicząca podkreśliła, że Sołectwo Chróścina winno mieć na uwadze, że
bierze udział w przyszłym roku w konkursie dożynek wojewódzkich. Muszą podjąć decyzję czy tworzą dwie
korony jedną na dożynki wojewódzkie a drugą na dożynki gminne, czy tylko biorą udział w konkursie dożynek
wojewódzkich.
Radny Stanisław Piszczek stwierdził, że jak sołectwo bierze udział w dożynkach wojewódzkich to wtedy nie
winno brać udziału w konkursie dożynek gminnych. Należałoby też taki zapisać wprowadzić w regulaminie.
Kierownik Wydziału RN potwierdziła, że na dożynki gminne korony już nie robią.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy można ich wykluczyć.
Kierownik Wydziału RN odpowiedziała, że nie wie czy byłoby w porządku wobec innych sołectw, gdyby
sołectwo reprezentowało gminę w dożynkach wojewódzkich i wystawiało koronę do konkursu w dożynkach
gminnych.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że w regulaminie konkursu „Piękna Wieś Lewińska” jest zapisane, że jak
się wygrało w danym roku to na drugi rok to sołectwo nie bierze udziału. Następnie zapytał czym Burmistrz
się kierował, że podpisał regulamin w lipcu a w sierpniu wprowadził zmianę.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że nie odpowie, należy się zapytać Burmistrza, może tylko powiedzieć co
spowodowało wprowadzenie zmiany w regulaminie. Po pierwsze, że jest tradycją a po drugie sołtys ze
Skorogoszczy nie uczestniczyła w majowym spotkaniu, może w tedy wyjaśniłoby się wszystko.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że nie wiadomo co by było, czy w ogóle zabrałaby głos.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że głos by zabrała, tradycją jest od kilku lat, że laureat I miejsca koron
dożynkowych organizowanych przez gminę uczestniczy w konkursie wojewódzkim. Kolejna sprawa to zbieg
terminów dożynek gminnych z dożynkami wojewódzkimi, jak już wcześniej wspominała. W 2018 roku
sołectwo Chróścina reprezentowało gminę w dożynkach wojewódzkich, ale już nie brało udziału
w dożynkach gminnych, gdyż w tym samym dniu odbywały się dożynki. Nie wie dlaczego tak zbiegają się
terminy, Urząd Wojewódzki tłumaczy się tym, że termin dożynek wojewódzkich determinuje z dożynkami
prezydenckimi, muszą się do tego dostosować. W celu uregulowania zapisów w regulaminie podjęto decyzję
Wprowadzenia zmiany, że laureat I miejsca reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich. Wtedy nie
będzie jak gdyby „poszkodowanego”, nie będzie właśnie jakiś sytuacji domniemywania, „będziemy, nie
będziemy, wygramy, nie wygramy).
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że tworząc regulamin wydany Zarządzeniem Burmistrza w dniu
22 lipca 2019r. potrafiono wprowadzić taki zapis, że korona, która zostanie nagrodzona I miejscem będzie
reprezentowała gminę w tym samym dniu w konkursie wojewódzkim. Bo tak się zbiegło, że są w tej samej
miejscowości i jesteśmy w stanie logistycznie uczestniczyć w dwóch konkursach.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że nie do końca logistycznie było do przeprowadzenia.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że czasami to Państwo powinniście brać na siebie błąd bo ktoś stworzył
i miał taki pomysł a sołectwa zaakceptowały. Kwestia czy pełniąca obowiązki sołtysa przekazała informację
dla obejmującego obowiązki sołtysa, nie są żadnym wytłumaczeniem o braku informacji. Pełniący obwiązki
sołtys dostaje pełną dokumentację i ma obowiązek przekazywać wszystkie informacje, zadbać o swoje
prawa.
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Wywiązała się dyskusja między Przewodniczącą Komisji, Kierownikiem Wydziału RN i radnym Stanisławem
Piszczek w sprawie obowiązków sołtysa i kiedy i jaki był powód zmiany regulaminu oraz okresem
wprowadzenia zmiany.
Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że jest to bardziej zaniedbanie, nikt tego nie zrobił celowo, ująłby to
w kategorii zaniedbania.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że powstało nieporozumienie przez Z-cę Burmistrza, ponieważ na
spotkaniu majowym omawiano co innego.
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że regulamin został zmieniony w trakcie ogłoszenia konkursu,
zdecydowanie za późno, wiadomo, że było już na etapie gotowych prac. Na spotkaniu z sołtysami w m-cu
maju Z-ca Burmistrza reprezentował Burmistrza, na podstawie tych ustaleń stworzono regulamin. Następnie
Przewodnicząca Komisji zapytała Kierownika Wydziały RN na jakiej podstawie powstał regulamin.
Kierownik Wydziału RN odpowiedziała, że regulamin powstał na bazie regulaminu konkursu wojewódzkiego.
Radny Stanisław Piszczek zapytał o zasady konkursu wojewódzkiego, czy należało wcześniej wysłać
dokumentację fotograficzną koron jak nie było wiadomo która wygra.
Kierownik Wydziału RN poinformowała, że regulamin konkursu koron dożynkowych organizowany podczas
dożynek wojewódzkich został do każdego sołtysa wysłany. Kartę zgłoszeniową uczestnictwa sołtysi musieli
dostarczyć do Urzędu. Dokumentację fotograficzną z prac koron Urząd przekazał do Zarządu Województwa
Opolskiego.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszystkie sołectwa awansem zostały zgłoszone.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że do konkursu koron dożynkowych w konkursie wojewódzkim została
zgłoszona tylko jedna korona – reprezentant gminy, ale warunkiem udziału było wysłanie dokumentacji
fotograficznej wszystkich koron biorących udział w konkursie gminnym.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że tylko została wysłana dokumentacja fotograficzna bez karty
zgłoszeniowej uczestnictwa. Zapytała czy tylko naszej gminie tak pozwolono.
Kierownik Wydziału RN odpowiedziała, że tylko wysłano dokumentację, należało ją przesłać do 04 września
br., ponieważ w naszej gminie dobywały się dożynki wojewódzkie. Regulamin wojewódzki nie determinuje
naszych działań, gmina musi trzymać się terminów.
Radny Stanisław Piszczek zapytał czy Burmistrz w każdej chwili może wydać Zarządzenie wydać jeżeli jest
potrzeba, czy omawia z Radcą Prawnym. Wydał Zarządzenie w dniu 22 lipca br. w sprawie regulaminu
konkursu gminnego a następnie wprowadził zmianę, czyli ma takie uprawnienia.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że Burmistrz wydaje zarządzenia, może do nich wprowadzić zmiany jak
i uchylić już wydane zarządzenia.
Radny Stanisław Piszczek podkreślił, że Burmistrz był za podtrzymaniem tradycji bo tak było dotychczas,
niepotrzebnie zrobiło się zamieszanie na spotkaniu majowym. W końcu zostały ustalone jasne zasady. Może
też był nacisk ze strony sołectwa Skorogoszcz i Burmistrz wprowadził zmianę do regulaminu. Na pewno coś
wpłynęło na Burmistrza.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że najpierw ustalono zasady na spotkaniu w m-cu maju, na tej
podstawie Burmistrz wydał zarządzenie ustalające regulamin a następnie wprowadzono zmianę w
regulaminie z 2018 roku. Brak jest adnotacji, że laureat I miejsca dożynek gminnych reprezentuje w przyszłym
roku gminę w dożynkach wojewódzkich. Tylko była informacja podana publicznie na dożynkach gminnych
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organizowanych w 2018r. we Wronowie. Uważa, że jest dezinformacja oraz wprowadzanie zmian w trakcie
ogłoszonego już konkursu, uważa, że jest skarga zasadna.
Radny Piotr Czepułkowski uważa, że należy umniejszyć powstały konflikt do rangi wniosku a nie skargi.
Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin wyjaśniła, że chodzi o uporządkowanie regulaminu, aby w przyszłości były
jasne i czytelne zasady.
Przewodnicza Komisji zwróciła uwagę na zapis w regulaminie z dnia 22 lipca 2019r. w § 8 pkt 9,zaznaczając,
że już wtedy był doprecyzowany zapis w sprawie reprezentowania gminy w konkursie wojewódzkim.
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że przy opracowywaniu powyższego regulaminu nie wzięto pod
uwagę tradycji gminnej.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że między tradycją a wydanym regulaminem jest różnica, wydany
dokument jest nadrzędnym dokumentem nad tradycją, jest podpisany.
Kierownik Wydziału RN poinformowała, że jest tradycja w gminie i są wydane dokumenty, ale nawiązuje cały
czas do konkursu „Piękna Wieś Lewińska” , gdzie brak jest zapisu obligującego sołectwo do organizowania
dożynek gminnych. Natomiast jest tradycją, które sołectwo jest laureatem konkursu organizuje dożynki.
W przypadku zmiany tradycji Burmistrz zawsze informuje o zmianie. Dlatego też doprecyzowano w tym
regulaminie zasady konkursu.
Przewodnicząca Komisji jeszcze raz podkreśliła, że w regulaminie z m-ca lipca br. było już jasno napisane a
nawet podkreślono zapis dot. reprezentowania gminy w konkursie wojewódzkim. Gdyby nie było regulaminu,
to można powiedzieć, że liczy się tradycja, ale już był. W regulaminie w 2018 roku, nie było zapisu
o reprezentowaniu gminy.
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że regulamin konkursu gminnego jest co roku wydawany.
Radny Stanisław Piszczek uważa, że skarga jest zasadna odnośnie regulaminu, po wydanym regulaminie
burmistrz wprowadził zmian, a mógł ją wprowadzić, niniejszym skarga staje się bezprzedmiotowa. Nie znamy
powodów wprowadzenia zmiany. Miał takie prawo i zrobił.
Kierownik Wydziału RN wyjaśniła, że Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie regulaminu i do niego
wprowadził zmianę zarządzeniem. Na sesji Rady Miejskiej Burmistrz wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję.
Radny Stanisław Piszczek powiedział, że Burmistrz cały czas opiera się o tradycję, tylko jak już był regulamin,
nie należało wprowadzać zmianę, tylko pozostawić. Można było wprowadzić zmianę dopiero od przyszłego
roku, szkoda, że nie było takiego zapisu wcześniej. Sołectwa winne wiedzieć jak mają działać, nad czym mają
pracować. Radny uważa, że jest skarga zasadna, ponieważ sołectwo Chróścina działało na podstawie
wydanego regulaminu, a Burmistrz ma prawo wniesienia zmian i wprowadził.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że można uważać za zasadną skargę w związku z wprowadzeniem zmian
reprezentowania korony w dożynkach wojewódzkich. Mając na uwadze, że Burmistrz zawsze może
wprowadzić zmianę do regulaminu, ale dla Niego najważniejsza jest tradycja i ją podtrzymał. Na dożynkach
gminnych w 2018 roku ogłoszono, że laureat I miejsca reprezentuje gminę w dożynkach wojewódzkich.
Radny Stanisław Piszczek zaproponował, aby regulamin konkursu koron dożynkowych był już wydany w mcu maju, ponieważ sołectwa już w tym czasie zaczynają tworzyć korony.
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że na 2020 rok już mamy ustalone kto reprezentuje gminne
w dożynkach wojewódzkich.
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Radny Stanisław Piszczek zapytał, czy jest zapisane w regulaminie, że korona wygrywająca konkurs w tym
roku nie bierze udziału w przyszłym roku w konkursie. Jeżeli nie ma, uważa, ze należy wprowadzić taki zapis.
Takie zasady wprowadzone są w konkursie „Piękna Wieś”
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że należy się zastanowić, czy w związku z tym nie wprowadzimy
ograniczenia udziału sołectw w konkursie, uważa, że może być dyskryminacją sołectw.
Przewodnicząca Komisji uważa, że w tej sprawie winni się wypowiedzieć sami sołtysi, sołectwa uczestniczące
w konkursie. Wracając do złożonej skargi, należy się zastanowić czy jest zasadna czy nie, czy tylko w części
zasadna – w sprawie zmiany regulaminu.
Wywiązała się dyskusja co do zasadności skargi, udział wzięli: Przewodnicząca Komisji Ilona Gwizdak, radny
Stanisław Piszczek, Kierownik Wydziału RN Wioletta Kruk – Jaromin.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, iż należy skargę podzielić na dwie części tj.:
1) skarga w części dot. brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach
wojewódzkich;
2) skarga w części dot. brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin
Brzeski.
Radny Piotr Czepułkowski zaproponował, jeszcze raz się spotkać przy udziale strony skarżącej, dałoby
obiektywny obraz całej sytuacji.
Kierownik Wydziału RN powiedziała, że jest zdzwiona, że skarżący nie przybyli na posiedzenie komisji.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że sołtys podpisał się pod skargą ale bardziej dotyczy osób
tworzących koronę, On tez woli, aby w posiedzeniu uczestniczyła osoba związana z tworzeniem korony.
Wskazał do udziału w posiedzeniu komisji Panią Renatę Zazula. Pani Renata Zazula poinformowała, że nie
może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu komisji.
Radny Piotr Czepułkowski poinformował, że złożona skarga jest zbyt wyolbrzymiona, dominowała potencjał
emocjonalny.
Kierownik Wydziału RN poinformowała, że zawsze można wprowadzić zmianę do regulaminu
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ktoś od m-ca maja tworzy, produkuje koronę z myślą, że wezmą
udział w dożynkach wojewódzkich i w pewnym momencie zostają pozbawieni takiej szansy. Społeczność na
wsi tym żyje, a nagle nie możesz startować.
Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin podkreśliła, że to nie jest tak, że nie można startować, nie można
powiedzieć, że tylko sołectwo Chróścina nie mogła startować. Wszyscy sołtysi oprócz sołectwa Chróściny
przychodzili do wydziału, osobiście pracownicy rozmawiali z nimi na ten temat.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że w jej sołectwie było niezadowolenie z powstałej sytuacji.
Kierownik Wydziału RN zaprzeczyła, że Sołtys z Borkowic żadnych pretensji nie miała.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że tu nie chodzi o sołtysa, tylko o osoby które tworzą korony, Pani sołtys
z Borkowic zrobiła tylko zdjęcia korony. Nie należy tak mówić, bo z innych sołectw tez były uwagi m.in.
sołectwo Łosiów, Sarny Małe.
Kierownik Wydziału RN zwróciła uwagę, że były pretensje, żale ale sołectwa wzięły udział w konkursie
gminnych koron dożynkowych, a skargę złożyło tylko jedno sołectwo.
Na tym komisja zakończyła dyskusję.
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Do pkt 3
Sprawy różne.
Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak o godz. 18.00 zamknęła
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Ilona Gwizdak
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