PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 15 czerwca 2020r.
- Nr 16 Komisja Rozwoju Gospodarczego,
- Nr 12 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1340
Posiedzeniu przewodniczył Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było:
- 7 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- 6 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 czerwca
2020r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowych projektów uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejszych projektów uchwał.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie
wniosku.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie
wniosku.
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał przedstawia się następująco:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29 kwietnia 2020r. do dnia 31 maja 2020r.
2. Zapoznanie się :
1) z informacją nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Lewin Brzeski za 2019r.;
2) z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy;
3) ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2019r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
4. Zaopiniowanie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2020;
3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny
2020/2021;
4) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
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5) w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych;
6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oldrzyszowice;
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
9) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
5. Sprawy różne- wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29
kwietnia 2020r. do dnia 31 maja 2020r.
Zapytania i uwagi:
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem, jakie jest zainteresowanie działkami rekreacyjnymi.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara poinformował, że w dalszym ciągu są ogłaszane przetargi i prawdopodobnie poprzez pandemię będzie większe zainteresowanie działkami letniskowymi.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem do str. 6 odnośnie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, gdzie można się zapoznać z tymi stawkami.
Burmistrz poinformował, że stawki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Lewina Brzeskiego.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem czy stawki uległy zmianie.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk- Jaromin informując, że stawki pozostały na dotychczasowym poziomie powiększone o waloryzację.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy punkt, który został dodany do porządku obrad odnośnie
remontu mostu nad kanałem ulgi w drodze powiatowej w Lewinie Brzeskim czy będzie omawiany na komisji i czy jest plan awaryjny gdyby most okazał się nie przejezdny.
Burmistrz poinformował jakie były okoliczności dodania w/w punktu do porządku obrad, a także przypomniał, że gmina nie jest inwestorem tylko powiat. Burmistrz poinformował, że około miesiąca temu został
zlecony przegląd techniczny mostu, z którego wynika, iż jest on na krawędzi wytrzymałości, natomiast z
dużą pewnością można powiedzieć, że za pęknięcia w moście najbardziej odpowiedna stan nawierzchni i w
pierwszej kolejności należało by puścić ruch środkiem mostu, aby obciążenie było równomierne na wszystkie filary mostu i należało by szukać większego dofinansowania niż 50% z kwoty 8,5 mln, które oferuje
Wojewoda.
Radny Roman Pudło wyraził opinię, że z boku wygląda to tak, jakby Burmistrz był bardziej zainteresowany
wspomnianą inwestycją niż właściciel to jest Starosta Brzeski.
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem do str. 7 w sprawozdaniu odnośnie spotkania z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu nt. realizacji programu „Czyste Powietrze”
Burmistrz poinformował, że od około roku Gmina jest w programie „Czyste Powietrze” dzięki czemu mieszkańcy nie musza jeździć z wnioskami do Opola, tylko mogą je składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
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Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Natomiast poprzez Aglomerację Opolską został złożony wniosek o
środki finansowe na inspektora do spraw energetyki odnawialnej i najprawdopodobniej chociaż nie jest to
jeszcze potwierdzone, te środki dostaniemy i jedna z pań z Wydziału Ochrony Środowiska pójdzie na studia
podyplomowe w tym zakresie.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z prośbą o informacje jakie ustalenia zostały dokonane na spotkaniu z
Dyrektorem Specjalistycznego szpitala w Branicach nt. realizacji wspólnego zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice- ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” (park w Skorogoszczy)
Burmistrz poinformował że Lewin Brzeski poinformował co było tematem spotkania.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem z jakich zasobów gmina przekaże w administrowanie dla ZMK
w Lewinie Brzeskim lokal mieszkalny przy ul. Piasta Kołodzieja Nr 16/1 w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że część mieszkania dostaliśmy w spadku a cześć wykupujemy i wystawiamy do
sprzedaży, natomiast w momencie, gdy nieruchomość staje się własnością gminy, gmina przekazuje zarządzanie tą nieruchomością do Spółki ZMK.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 2
Zapoznanie się z:
ppkt 1
z informacją nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Lewin Brzeski za 2019r.;
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk podzielił się uwagą, iż OSP bardziej służy jako pogotowie ratunkowe, ponieważ wzrosło o ponad 100 % zdarzeń medycznych w powiecie brzeskim jak i w gminie Lewin Brzeski, wiec strażacy
częściej służą jako ratownicy medyczni, lecz istnieją pewne zagrożenia, iż mogą mieć kłopot z uzyskaniem
czasu wolnego od pracodawcy na czas akcji ratowniczej.
Radny Łukasz Bacajewski podzielił się uwagą, iż na ten moment OSP z Łosiowa ma wóz strażacki wypożyczony z Lewina Brzeskiego i dobrze by było, aby w najbliższym czasie zakupić wóz strażacki dla Łosiowa.
Radna Ilona Gwizdak podzieliła się uwagą, iż w informacji o ochronie przeciwpożarowej wg jej opinii jest
nieco zbyt mało informacji o samej gminie Lewin Brzeski, a także brakuje informacji merytorycznej na temat wyjazdów poszczególnych OSP i poprosiła, aby następnym razem informacja była bardziej szczegółowa
jeśli chodzi o poszczególne OSP z terenu gminy Lewin Brzeski.
Burmistrz poinformował, że szczegółowe informacje na temat poszczególnych wyjazdów OSP z gminy Lewin Brzeski znajdują się w Raporcie o stanie gminy za 2019r. i poinformował, że następnym razem taka
informacja znajdzie się w w/w informacji.
Radny Robert Laszuk podzielił się uwagą również na temat policji w Lewinie Brzeskim, gdyż jego zdaniem
policja jest mało widoczna, a co niektórzy kierowcy szaleją samochodami po drogach jak również w samym
Rynku co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że będzie na sesji możliwość zadawania pytań, gdyż na
sesję został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
ppkt 2
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy;
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk odniósł się do str. 15 pkt. 4 w analizie stanu gospodarki a mianowicie brakuje informacji ile jest mieszkańców nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ muszą oni sami składać
deklaracje, i czy są tacy którzy powinni złożyć deklarację i płacić za odpady a tego nie robią, czy prowadzona jest weryfikacja w tym kierunku.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Joanna Mokrzan poinformowała, że w/w analiza jest za 2019r. a informacje o które prosi radny zostaną
przygotowane za rok 2020.
Radny Rober Laszuk poinformował, że gdy polepszy się sytuacja epidemiologiczna w kraju na m-c wrzesień
chciałby aby zorganizować komisję poświęconą właśnie temu tematowi.
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że są sygnały od mieszkańców nt. ciężkiej współpracy i złego funkcjonowania PSZOK-u w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że wraz z Prezesem ZMK w Lewinie Brzeskim podjęli działania, aby usprawnić
pracę PSZOK-u i pracownika PSZOK-u a także poinformował, aby mieszkańcy mieli świadomość, że jest
kolejka i każdy kto przyjedzie musi uzbroić się w cierpliwość.
Radny Robert Laszuk poinformował, że jest dużo zagrożeń w odzysku w poziomie recyklingu metali, tworzyw sztucznych, szkła za poprzedni rok nie zostało wykonane zakładane 40% i czy będzie z tego tytułu
jakaś kara dla gminy.
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że głównie z tego powodu wprowadzono BDO czyli Bazę Danych o
Odpadach, by sprawdzić z której gminy jest dany odpad a także aby bardziej uszczelnić system.
Radny Władysław Górka poinformował, że aby usprawnić pracę PSZOKu należało by posegregować odpady
które się zawozi i nie przyjeżdżać na chwilę przed zamknięciem.
Burmistrz podsumowując poinformował, że jeszcze jakiś czas temu odbywały się dyskusję nt. czy w ogóle
PSZOK ma powstać, a na dzień dzisiejszy toczą się rozmowy na temat usprawnienia PSZOKu, ponieważ bardzo dużo mieszkańców z niego korzysta i dobrze, że inwestycja była trafiona pomimo wcześniejszych obaw.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
ppkt 3
ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2019r.;
Zapytania i uwagi:
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem odnoszącym się do planowanych imprez na ten sezon, jak
wygląda sytuacja w dobie pandemii.
Burmistrz poinformował, że impreza Dni Lewina oraz dożynki zostaną odwołane i sytuacja niestety w całym
kraju wygląda podobnie, aby nie narażać mieszkańców.
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w w/w sprawozdaniu do
Dyrektora Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Tadeusza Tadli, na które Dyrektor udzielił
odpowiedzi.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Do pkt 4
Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019r. oraz sprawozdań finansowych i informację o stanie mienia komunalnego.
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę na literówkę w zał. Nr 8 str. 2 w dochodach własnych zamiast roku
2018 powinien być rok 2019, a także jest błąd na str. 3 tego samego załącznika w ppkt n) wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) w wysokości 133.046 zł – 8,24 % planu rocznego (170.000 zł). Radny zwrócił się z zapytaniem również do str. 5 załącznika Nr 8 odnośnie ppkt 3)
zaległości dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż
mienia, czynsze dzierżawne, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media, jakie są podjęte działania w kierunku odzyskania tych zaległości.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska udzieliła szczegółowej odpowiedzi.
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, aby organ podatkowy udzielał mniej zwolnień z opłat.
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem ile osób zostało zwolnionych z opłat podatkowych.
Burmistrz poinformował, że informacje te są podawane do publicznej wiadomości.
Kierownik Wydziału Podatkowego Aleksandra Lipka poinformowała, ile było umorzeń w 2019r. i na jaką
kwotę.
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem na temat braku w sprawozdaniu rozliczenia dożynek wojewódzkich.
Skarbnik Gminy poinformowała jakie koszty gmina oraz MGDK ponieśli oraz na konkretnie jakie rzeczy zostały wydatkowane środki przy organizacji dożynek wojewódzkich.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora MGDK o organizację korowodu artystycznego
na dożynkach wojewódzkich.
Dyrektor Tadeusz Tadla udzielił szczegółowych informacji.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert
oraz w trybie art. 19a uopp. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami
działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą..
Przyjmując w listopadzie 2019 roku program współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie
pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym
utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł.
W ocenie Burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85 000 zł nie była wystarczająca,
aby realizować zadanie w całym roku 2020, stąd też ogłoszony został konkurs na realizację
zadania w II półroczu roku 2020. Na zadanie w I półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, przeznaczono
kwotę 85.000 zł.

Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2020;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310) do kompetencji Rady
Gminy należy coroczne określanie, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, sezonu
kąpielowego w okresie między 1 czerwca a 30 września. Proponowany projekt uchwały przewiduje, że
sezon kąpielowy rozpocznie się na terenie naszej gminy w ostatnim dniu roku szkolnego i zakończy w
ostatnim dniu wakacji.
Zapytania i uwagi:
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że w §1 projektu uchwały
powinna być data rozpoczęcia sezonu od 30 czerwca 2020r a nie jak zakładano wcześniej 26 czerwca
2020r.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały po wprowadzonej autopoprawce.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały po
wprowadzonej autopoprawce.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
po wprowadzonej autopoprawce.
ppkt 3
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny
2020/2021;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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Dnia 3 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Oświatowe, polegająca m.in. na dodaniu
art. 39a precyzyjnie regulującego zwrot rodzicom kosztu przewozu swoich dzieci niepełnosprawnych do
jednostek systemu oświaty przygotowanych do nauki i wychowania ich dzieci. Art. 39a ust. 3 mówi: „Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.” Stąd zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Proponowane w uchwale ceny ustalono na podstawie cen paliw na stacjach benzynowych w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy w dniu 10 czerwca 2020 roku. W ubiegłym roku w Łosiowie był sprzedawany
autogaz LPG, w bieżącym roku stacja ta nie jest już czynna.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że
Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich
potrzeb towarów i usług.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Brzeski wiąże się z zabezpieczeniem środków na
sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
Przy opracowaniu dyslokacji tych służb brane będą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowania zgłaszane przez władzę samorządową oraz informacje uzyskane od mieszkańców gminy.
Podstawą przekazania środków dla Policji będzie niniejsza uchwała oraz porozumienie podpisane
z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu, regulujące zasady przekazywania środków.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem z poprzedniego roku jest informacja lub
wykaz na co konkretnie zostały przekazane środki.
Burmistrz poinformował, że informacje są dostępne w urzędzie.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem gdzie będzie można oprócz kąpieliska zobaczyć więcej funkcjonariuszy.
Burmistrz poinformował, że jest to zbyt mała kwota aby spodziewać się codziennych patroli policji.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy nie lepiej by było za tą kwotę zaopatrzyć komisariat w
dwa rowery.
Burmistrz poinformował, że nie jest rolą Burmistrza, aby wyznaczać pracę dla policjantów, natomiast jeśli
był by taki wniosek ze strony komisariatu to jak najbardziej będzie on rozpatrzony.
Komendant Straży Miejskiej Ireneusz Telego poinformował, że jest ustawa, która reguluje sposób pełnienia
służby przez policję i nie uwzględnia ona sposobu pełnienia służby na rowerach.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
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Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Alicja Cieślik się następująco:
Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 poz.821) w tym
w szczególności poprzez:
·poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
·pomoc prawną,
·wsparcie terapeutyczne i mediację,
·usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.
Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług
społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.
Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym
obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy jest w gminie dużo rodzin dysfunkcyjnych i czy jest to
związane z Programem 500+.
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że program ten ma na celu zwalczanie sytuacji patologicznych zachowań
i jest zauważalny wzrost rodzin dysfunkcyjnych związany właśnie z oferowanymi dodatkami przez Rząd.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiowie w dniu 05 maja 2020 roku zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie
zakupu nożyc hydraulicznych koszt całkowity to 22 500 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania z Gminy Lewin Brzeski to 7 500 zł.
Pozostałe środki to:
MSWiA - 10 000 zł
Środki własne OSP Łosiów – 5 000 zł.
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 7
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oldrzyszowice;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
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 Oldrzyszowice
w dniu 18 maja 2016 r. i dniu 18 maja 2020r. 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 Oldrzyszowice).
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
I. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 224.700 zł dotyczy:
᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na konkurs pn. ,,Piękna Wieś Lewińska”,
᠆ zabezpieczenia środków na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów z Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim,
᠆ zabezpieczenia udziału własnego w realizacji programu pn. ,,Opieka75+’’- kwota udziału 22.200 zł,
᠆ zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości na kąpielisku - 40.000 zł ,
᠆ zabezpieczenia środków związanych z obsługa kąpieliska (40.000 zł),
᠆ zabezpieczenia środków na dotację w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu – 85.000 zł ,
᠆ zabezpieczenia środków związanych z dotacją celowa dla OPS w Łosiowie z przeznaczeniem na zakup
nożyc- 7.500 zł .
II. Zwiększenie planowanych przychodów (pożyczek , kredytów, wolnych środków) w wysokości 224.700
dotyczy wprowadzenia wolnych środków.
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak zwrócił się z zapytaniem co składa się na kwotę 85.000 z tytułu zabezpieczenia środków
na dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Burmistrz poinformował, że kwota ta zostanie przekazana na LZS.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem na co zostanie konkretnie przeznaczona kwota 10.000 związana z remontem dróg gminnych.
Burmistrz poinformował, że kwota ta zostanie przeznaczona na doraźne remonty bez wskazania konkretnych dróg.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jak będzie wyglądał konkurs Piękna Wieś Lewińska w dobie
pandemii.
Burmistrz poinformował, że skoro zrezygnowano z dożynek to chcielibyśmy aby konkurs Piękna Wieś
Lewinska odbył się, gdyż w tym przypadku nie narażamy mieszkańców zarażeniem się Covid 19. Będzie
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ogłoszony regulamin i zasady przekazane sołtysom i na tej podstawie mieszkańcy będą mogli zgłaszać się
do konkursu a termin prawdopodobnie będzie na przełomie sierpnia i września.
Przewodniczący Rady Samorzadu Mieszkańców Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem o zabezpieczenie
udziału własnego w realizacji programu pn. ,,Opieka75+’’, czego dotyczy wspomniany program.
Pani Alicja Cieślik poinformowała co to jest za program i jakie są kryteria zgłaszania się do programu.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym montażu lamp na ul. Kasztanowej.
Burmistrz poinformował, że środki na ten cel zostaną wprowadzone na następnej sesji.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem czy zostaną zabezpieczone środki na montaż lamp na osiedlu
Kolonia w Skorogoszczy.
Burmistrz wytłumaczył w jakich okolicznościach zostały obiecane lampy na ul. Kasztanowej, a także wyjaśnił, że w pierwszej kolejności jest miasto a w następnej teren gminy. Następnie poinformował, że cały czas
trwają negocjacje ze spółką Tauron, które lampy zrobią w ramach umowy, z tak zwanej amortyzacji, ale
wiadomym jest, że brak im środków. Burmistrz poinformował, że z drugiej strony będziemy się szykować
do programu norweskiego, który będzie się składał z wielu punktów i na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo
jakie lamy i jaki będzie wachlarz projektu. Burmistrz poinformował, że w tej sprawie będzie przedłożony
radnym projekt uchwały, gdyż są potrzebne środki na przygotowanie dokumentacji lecz na dzień dzisiejszy
nie ma żadnego innego projektu na dofinansowanie do lamp i poprosił jeszcze o chwile cierpliwości w tej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco:
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu na rok 2020r. po stronie dochodów, wydatków i przychodów .
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja RG w składzie 7 osobowym - jednogłośnie 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Komisja RiOŚ w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Antoni Rak wnosi o uporządkowanie terenu parku (przycięcie trawy, uzupełnienie drzewkom brakujących palików podtrzymujących, uporządkowanie terenu, przycięcie drzew), który był robiony w ramach
zadania „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.
Burmistrz poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony w miarę posiadanych możliwości.
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Radny Stanisław Piszczek podziękował Burmistrzowi, Kierownikowi Wydziału Budownictwa i Inwestycji
Marcinowi Kulesza, a także Prezesowi Spółki ZMK Pawłowi Chojnackiemu za pomoc w remoncie budynku
sportowego w Przeczy.
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem do Pana Marka Nowaka czy w dobie pandemii i przy
zdalnym nauczaniu będą przyznawane stypendia dla uczniów.
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że przez cały okres pandemii dzieci
poprzez zdalne nauczanie były klasyfikowane normalnie, jakby braly udział w normalnych lekcjach i zostały
im wystawiane oceny, jedynie forma przekazania świadectw uczniów będzie odbiegała od tej tradycyjnej
natomiast regulamin co do innych kwestii będzie realizowany.
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy ścieżki pieszo- rowerowej ze
Strzelnik do Łosiowa na jakim jest etapie.
Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek do Aglomeracji Opolskiej i na dzień dzisiejszy wniosek
jest rozpatrywany.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym remontu świetlic, czy jest postęp w tej
sprawie.
Burmistrz udzielił wyjaśnień.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, czy można by było zmienić godzinę włączania i wyłączania
lamp.
Burmistrz poinformował, że należało skorygować godziny włączania i wyłączania lamp ze względu na szukanie oszczędności.
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił się z zapytaniem czy jest szansa na zagospodarowanie placu zabaw na
Zatorzu, ponieważ panuje tam ogólny nieporządek.
Burmistrz poinformował, że wspomniany teren placu zabaw jest w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczony pod plac zabaw tylko pod zabudowę mieszkaniową i w związku z czym nie ma
możliwości pozyskania żadnego dofinansowania zewnętrznego, tylko z własnych środków i na ta chwile
trudno jest powiedzieć kiedy udałoby się zagospodarować w pełni ten plac.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytanie czy tablice na centrum przesiadkowym będą w jakiś sposób
zagospodarowane.
Burmistrz poinformował, że trwa korespondencja ze spółką PKP i na dzień dzisiejszy czekamy na ustalenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska

Przewodniczący Komisji
Leszek Fornal

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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