PROTOKÓŁ

NR 30/2014

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym
w dniu 22 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim ul. Rynek 14 i trwało od godz. 1000 do godz. 1048
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 5 członków Komisji. Nieobecni nie
usprawiedliwieni - Radny Dariusz Kraiński, Radny Ludwik Juszczak.
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do
protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego porządku posiedzenia.
Wniosków i zmian do porządku posiedzenia nie zgłoszono.
1. Zatwierdzenie protokołów Nr 28/2013 i 29/2013 z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 13 grudnia
2013r. do dnia 14 stycznia 2014r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020,
4) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
6) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski,
8) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018,
9) zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
10) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014r.
4. Zaopiniowanie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008r.
5. Sprawy różne - wolne wnioski.

1

Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołów
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do treści
protokółu Nr 28/2013 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 02 grudnia 2013 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokółu.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do treści protokółu
Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2013r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści protokółu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokółu.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt. 2
Przystąpiono do zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres
od dnia 13 grudnia 2013r. do dnia 14 stycznia 2014r. i Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński
zwrócił się do obecnych o zgłaszanie zapytań do niniejszego sprawozdania,
U w a g a : skład Członków Komisji wynosi 6 – doszedł Radny Ludwik Juszczak.
Członkowie Komisji i Sołtysi nie zgłosili zapytań i uwag do niniejszego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.
Komisja w składzie 6 osobowym - jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt. 3
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
ppkt 1
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Wprowadzenia do omawianego projektu nie dokonano.
Uzasadnienie do niniejszego projektu jest następujące „ Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje
wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo
dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek
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pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji
osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.”
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem , czy z pomocy udzielanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej korzysta aż około 400 rodzin ok. 1500 osób.
Kierownik Krystyna Lenartowicz – Warchał wyjaśniła, że tak tyle osób korzysta z pomocy w skali gminy jest
to 10% mieszkańców i od wielu lat utrzymuje się na takim poziomie.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020,
Wprowadzenia do omawianego projektu nie dokonano.
Uzasadnienie do projektu jest następujące – „ Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 542 zł lub dochód w rodzinie
nie przekracza 456 zł na osobę. Ustanowiony rządowy wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przewiduje udzielenie wsparcia
w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020 – gmina może udzielać wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % ustawowego kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe
do tego poziomu. W latach 2006- 2013 realizowany był program dożywiania w którym również obowiązywało kryterium dochodowe w wys. 150 % określone na mocy ustawy z dnia 25 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która z dniem 31 grudnia 2013
utraciła moc.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu
pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności umożliwi osobom i rodzinom
zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych i zapobiegnie szerzeniu się ubóstwa.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Wprowadzenia do omawianego projektu nie dokonano.
Uzasadnienie do projektu jest następujące – „ Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 542 zł lub dochód w rodzinie
nie przekracza 456 zł na osobę. Ustanowiony rządowy wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przewiduje udzielenie wsparcia w
zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. W latach 2006-2013 realizowany był program dożywiania w którym
również obowiązywało kryterium dochodowe w wys. 150 % określone na mocy ustawy z dnia 25 grudnia
2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , która z dniem 31
grudnia 2013 utraciła moc. Jednakże zgodnie z art.96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i
pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków przekracza kryterium dochodowe. Natomiast zgodnie z ust.4 przywołanego artykułu ustawy –
rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium - jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.3 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% - do wysokości której
nie żąda się zwrotu wydatków za udzieloną w/w pomoc.”
Zapytania i uwagi :
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy jest sprawdzane na jaki cel wydatkowane są przez osoby
otrzymujące zasiłki środki Im wypłacane?
Kierownik Krystyna Lenartowicz-Warchał wyjaśniła, że jest sprawdzane wyrywkowo gdyż nie ma możliwości w dzień wypłaty zasiłków sprawdzić wszystkich, którzy ten zasiłek otrzymali. Osoby, które otrzymują
pomoc maja obowiązek rozliczenia się z tej pomocy , na co zostały przeznaczone środki. Większość się
z tego wywiązuje i przeznacza zgodnie z celem na jaki został przyznany zasiłek.
Radny Stefan Kachel zapytał, czy rozliczenie polega m.in. na tym, że kupując dane produkty przedstawia
rachunek ze sklepu?
Kierownik Krystyna Lenartowicz-Warchał potwierdziła, że tak. Następnie wyjaśniła w jaki sposób jest
sprawdzane wydatkowanie zasiłków.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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ppkt 4
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
Wprowadzenia do omawianego projektu nie dokonano.
Uzasadnienie do projektu jest następujące – „Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł, a dochód na
osobę w rodzinie 456 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy, osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie uzasadnionych trudnych sytuacjach życiowych, mogą ubiegać się o pomoc społeczną gdy ich dochód przekracza
określone w/w kryteria – pod warunkiem zwrotu w części lub całości przyznanego świadczenia. Wysokość
i termin zwrotu przyznanego świadczenia określa kierownik OPS w decyzji administracyjnej, na podstawie
ustaleń wywiadu środowiskowego.”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik Wydziału Podatkowego Katarzyna Baryła informując, że
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)obliguje w art.19 pkt. 1
do ustalenia terminów płatności opłat lokalnych. Wobec braku ustalenia terminu w uchwale nr
L/448/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej wprowadza się termin płatności opłaty targowej.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Wprowadzenia do tematu dokonała Kierownik Wydziału Podatkowego Katarzyna Baryła informując, że
w przedkładanym projekcie uchwały zmieniony zostaje termin płatności opłaty targowej dla inkasenta
tej opłaty, ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazanego w uchwale nr 26/92/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.
Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym, iż zmienił
się podmiot , który rozlicza mieszkańców gminy za śmieci , wiele osób pyta, dlaczego opłaty tej nie można
wpłacać u Sołtysa. Jak Gmina do tego tematu podchodzi, czy będą jakieś zmiany w tej sprawie, czy pozostanie na dotychczasowych zasadach, mieszkańcy wpłacają w banku lub w kasie Urzędu.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że w uchwale budżetowej na rok 2014 ze względu na to, że
nie mamy środków zabezpieczonych żeby płacić Sołtysom za pobór inkasa tego nie wprowadzono. Mamy
płatności masowe, myśli, że jest to dobrze zorganizowane, że nie koliduje to z interesami podatników opłaty i z tego względu na ten czas nie brano pod uwagę do inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oplata ta jest wnoszona do budżetu od drugiego półrocza 2013r. chcemy zobaczyć jak będzie się
to przedstawiało po stronie dochodów i wydatków . W informacji o wykonaniu budżetu za rok 2013 zostanie przedstawione . Jeżeli będzie taka możliwość, że z tej opłaty wystarczy nam jeszcze na inkaso to na
pewno będziemy pobierać tą opłatę przez Sołtysów.
Sołtys Weronika Niemczyk uważa, że tak jak obecnie dokonywana jest opłata za śmieci jest prawidłowa,
gdyż większość mieszkańców przyzwyczaiła się do wpłaty w kasie i teraz trzeba byłoby sołtysów zapytać,
czy chcieliby zostać inkasentami tej opłaty.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały.
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały dokonał Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając m.in. że projekt opracowano dostosowując do sytuacji jaką mamy obecnie w gminie. Według dotychczasowej uchwały
dotacja mogła być udzielona na:
1) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji,
2) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, które zostały zakończone w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o
udzielenie dotacji.
Powodowało to trudności w zabezpieczaniu środków finansowych w budżecie i późniejsze ich wykorzystanie, natomiast obecny zapis jest bardziej czytelny i przejrzysty.
W celu wyeliminowania w.w problemów proponuje się wprowadzić następujące zapisy dotyczące możliwości udzielania dotacji.
Dotacja może być udzielona na:
1) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, które nie zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji,
2) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, które zostały zakończone, nie później niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
przez wnioskodawcę o udzielenie dotacji,
3) nakłady konieczne do niezwłocznego wykonania interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wynikających ze zdarzeń losowych Projekt uchwały został
uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy również Wspólnoty Mieszkaniowe
mogą zwracać się o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich swoich budynków?
Burmistrz udzielił odpowiedzi, że tak jeżeli obiekt, którego dotacja ma dotyczyć jest wpisany do rejestru
zabytków.
Innych zapytań nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2014-2018,
Wprowadzenia do omawianego projektu nie dokonano.
Uzasadnienie do projektu jest następujące - „ Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.
zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
Plan zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uchwalany jest przez radę w terminie 3 miesięcy od dnia
przedłożenia planu burmistrzowi. Plan został przedłożony w dniu 28.11.2013r.”
Zapytania i uwagi :
Sołtys Stefania Marchwińska zwróciła się z zapytaniem, dlaczego nic w przedłożonym planie nie jest wykazane w sprawie kanalizacji sanitarnej oraz budowy oczyszczalni przydomowych ?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że to nie ten temat na ostatniej sesji i poprzednich posiedzeniach Komisji
zapowiadał , iż na styczniową sesję będzie przygotowany temat związany z dostosowaniem aglomeracji
kanalizacyjnej i dofinansowaniem do domowych oczyszczalni ścieków . Nie zostało w dniu dzisiejszym
przedstawione, dlatego, że procedura uchwalenia jest taka, że najpierw wysyłamy do Sejmiku Wojewódzkiego i dopiero Sejmik Województwa zapytuje się Rady Miejskiej o opinię i stanowisko. W tej kolejności ,
dlatego wysłaliśmy materiały do Sejmiku Województwa i wtedy jak zapytanie złożą przedłożymy do
uchwalenia na sesji Rady Miejskiej po uzyskaniu opinii Komisji.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
zmiany Uchwały Nr XXXII/257/2013 rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski,
Wprowadzenia dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że w trakcie realizacji usługi przez Firmę
Remondis, która wygrała przetarg na wywóz śmieci otrzymujemy dużo zgłoszeń i interwencji, że częstotliwość wywozu tworzyw sztucznych jest za mała . Ostatnio przeprowadzona była kontrola z udziałem Prezesa Spółki i Kierownika tego rejonu i po przejrzeniu 100 pojemników w dniu wywozu to były chyba trzy czy
cztery pojemniki przepełnione . Nie mniej jednak takie sygnały są , koszty są zdefiniowane i są jedne zaproponował Prezesowi, żeby rzadziej wywozić szkło bo nie ma problemu, żeby zwiększył częstotliwość wywozu plastików. Nie można całkowicie zrezygnować z wywozu szkła gdyż obowiązuje plan gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania porządku i czystości , który określa, że wywóz szkła ma odbywać się raz na
dwa miesiące.
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Zapytania i uwagi :
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński uważa, że należy jeszcze raz zweryfikować częstotliwość
wywozu, chodzi o pojemniki z żółtą klapą w miesiącach letnich, bo teraz wiadomo w okresie zimowym
mniej napojów jest kupowanych.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że problem jest tylko przy Wspólnotach Mieszkaniowych czy większych skupiskach mieszkań wielorodzinnych gdzie pojemniki na plastiki duże były dla nich za małe i prosili
o dostawienie. Natomiast w gospodarstwach jednorodzinnych nie ma problemu z pojemnością pomników.
Problem był tylko przy większych skupiskach ludzi.
Burmistrz Artur Kotara dodał, że tam gdzie jest pojemnik 240l a w budynku zamieszkuje 5 – 6 osób wtedy
jest ten problem bo gdy jedna lub dwie osoby to jest wystarczający.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 10
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Kierownik Joanna Mokrzan informując, że jest to konsekwencja poprzedniej uchwały ponieważ muszą być podjęte dwie uchwały z tymi samymi zapisami dlatego
zmieniamy zapis w drugiej uchwale.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 11
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2014r.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek informując, że niniejszy projekt jest tożsamy jaki był w roku 2013, jeżeli są jakieś wnioski lub propozycje prosi o zgłaszanie w dniu
dzisiejszym.
Wniosków i uwag do projektu planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

8

Do pkt. 4
Zaopiniowanie oświadczenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008r.
Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara wyjaśniając, że Spółdzielni a Mieszkaniowa
"CUKROWNIK I", zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie wydania opinii dotyczącej zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski odnoszących się do możliwości budowy na działkach przy ul. Fabrycznej zespołu dziewięciu garaży przyległych do siebie pojedynczymi
ścianami bocznymi.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego o świadczenia.
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. ”za” zaopiniowała pozytywnie projekt oświadczenia.
Do pkt. 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża zwróciła się z prośbą do Sołtysów – w budżecie tegorocznym nie mamy
środków na zapłatę za roznoszenie decyzji podatkowych przez Sołtysów na dotychczasowych zasadach.
W związku z tym decyzje będą roznoszone dla mieszkańców gminy przez pracowników tut. Urzędu ale
gdyby się zdarzyło, że kogoś nie zastaniemy to prośba żeby można było zostawić z prośbą o przekazanie
mieszańcowi sołectwa. Ma nadzieje, że będą to sporadyczne przypadki., żeby uniknąć kosztów usług pocztowych , bo to są bardzo drogie opłaty.
Sołtys Weronika Niemczyk z Golczowic powiedziała, żeby tylko nie było tak jak w jej przypadku z roznoszeniem deklaracji śmieciowych, bo wszystkie deklaracje otrzymała do rozniesienia, żeby sytuacja nie powtórzyła się , że nikogo nie zastali.
Sołtys Krystyna Szmondrowska ze Skorogoszczy wyraziła niezadowolenie, z tej sytuacji. Za wykonaną usługę przez Sołtysów – roznoszenie podatków otrzymywali zapłatę określoną w umowie-zleceniu. Teraz pozbawia się ich dodatkowego dochodu. Osobiście odmawia przynoszenia do rozniesienia decyzji podatkowych dla nieobecnych mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński - Sołtys z Łosiowa dodał, że trudno będzie wykonać tą prace w godzinach pracy Urzędu przez pracowników, ponieważ tak jak w Łosiowie na osiedlu Barona większość mieszkańców pracuje i trudno kogoś zastać w godzina dopołudniowych, najprędzej w sobotę i do
niektórych osób trzeba będzie kilka razy przychodzić.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że na terenie województwa opolskiego jest firma konkurencyjna dla Poczty Polskiej - InPost , która oferuje usługi za znacznie mniejsze środki finansowe.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem dot. punktów świetlnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radnego Mieczysława Adaszyńskiego z Łosiowa, który w n o s i o
1) wystąpienie do powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu o przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla
strażaków ochotników z terenu naszej gminy.
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2) rozważenie możliwości powiadamiania strażaków ochotników z terenu naszej gminy drogą SMS o zdarzeniu w celu szybszego stawienia się do akcji ratowniczej.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej z :
1) Rady Miasta Mysłowice wraz z uchwałą w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic , który podjął działania propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej Śląska” - Komisje nie podjęły tematu w tej sprawie i nie wyraziły woli poparcia dla tej inicjatywy,
2) Starostwa Powiatowego w Brzegu dot. przesłanego w załączeniu pisma Starostwa Powiatowego w Częstochowie o poparcie inicjatywy w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę
ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu
RP, w 460 okręgach jednomandatowych - projekt uchwały w tej sprawie przygotowała Komisja Rozwoju Gospodarczego przedkładając pod obrady dzisiejszej sesji.
3) Fundacji Becikowe2.pl Poznań, w którym zwraca się o podanie adresów email Radnych Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim - Przewodniczący Rady zwrócił się do Radych o zgłoszenie do Biura Rady zgody na
udostępnienie adresu email,
4) Wydawnictwa: Dla Radnych.pl – Magdalena Koch , w którym oferują publikacje pt. „Stop bezradności
radnych” – do zapoznania się z proponowaną ofertą publikacji odsyła do Biura Rady.
Sołtys Barbara Liskowicz – Ambrozik ze Stroszowic w n o s i :
1) o zobowiązanie właściciela nieruchomości (dz. nr 107) o zabezpieczenie wieży strażniczej przy której
usytuowany jest przystanek autobusowy gdyż zagraża bezpieczeństwu,
2) zapytanie, czy jest konieczność utrzymywania zbiornika p. poż. w m. Stroszowice jeżeli nie prosi o rozważenie możliwości jego zasypania.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Będkowska

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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