P r o t o k ó ł Nr 34/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 22 stycznia 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum ,
przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu :
− Nr 31/2013 z dnia 28 listopada 2013r.,
− Nr 32/2013 z dnia 4 grudnia 2013r.,
− Nr 33/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
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 2014-2020,
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) w sprawie 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.

-24. 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.
W związku z zaproszeniem Pana Ireneusza Szporek Prezesa Spółki „Hydro – Lew” w Lewinie
Brzeskim na posiedzenie komisji - Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę kolejności porządku
obrad. W pierwszej kolejności przystąpić do omówienia pkt 3 ppkt 8 – zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie 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.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku posiedzenia i zastrzeżeń do zmiany
kolejności.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia wraz ze zmianą kolejności.
Do pkt 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppk 8
projektu uchwały w sprawie 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,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 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. Następnie poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Radny Piotr Barszcz zapytał o wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy oraz o termin usunięcia rur
azbestowych.
Odpowiedzi udzielił Prezes Spółki „Hydro – Lew” w Lewinie Brzeskim.
W dyskusji udział wzięli : Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski, radny
Roman Pudło, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Dariusz Zięba, Ireneusz Szporek Prezes Spółki
„Hydro – Lew” w Lewinie Brzeskim.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
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powyższy projekt uchwały.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołów :
- Nr 31/2013 z dnia 28 listopada 2013r.
- Nr 32/2013 z dnia 4 grudnia 2013r.
- Nr 33/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły były przesłane pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów – Przewodniczący Komisji kolejno poddał pod głosowanie:
- Protokół Nr 31/2013 z dnia 28 listopada 2013r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 31/2013 - jednogłośnie - 7 głs. „za”.
- Protokół Nr 32/2013 z dnia 4 grudnia 2013r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 32/2013 - jednogłośnie - 7 głs. „za”.
- Protokół Nr 33/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
Komisja w obecności 7 radnych zatwierdziła protokół Nr 33/2013 - jednogłośnie - 7 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
13 grudnia 2013r. do dnia 14 stycznia 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag
i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Radny Dariusz Zięba zapytał o lokalizację ulicy Asnyka w Lewinie Brzeskim.
Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta w Lewinie Brzeskim zapytał – dlaczego nie
wyrażono zgody na umorzenie zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego?
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w dalszej części sprawozdania jest podana informacja
o umorzeniu zaległości czynszowej. Czym jest powodowane, że jednym się umarza a drugim nie?
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielili: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Pani Joanna Mokrzan
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W dyskusji udział wzięli : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, radny Dariusz Zięba, Pani Joanna Mokrzan
Kierownik Wydziału GK, Pan Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski.
Następne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta dotyczyło wprowadzenia zmiany do
zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz instrukcji regulujących
gospodarkę finansową gminy. Czego dotyczy wprowadzona zmiana?
W związku z nieobecnością na posiedzeniu komisji Pani Urszuli Smolińskiej Skarbnika Gminy - odpowiedź
zostanie udzielona na sesji w dniu 28 stycznia br.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zadał pytanie czy został już przeprowadzony przetarg na
„Wytwarzanie, dostawę i wydawanie posiłków dwudaniowych wraz z napojem dla uprawnionych osób
z terenu Gminy Lewin Brzeski” czy tylko powołano Komisję Przetargową?
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w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że wieś Różyna nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a jest „lansowana” jako „wieś dziedzictwa narodowego” – zapytał o przeznaczoną do
sprzedaży działkę nr 182/1 położoną w Różynie. W jaki sposób będzie zagospodarowana?
Na zapytanie odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Przewodniczący Komisji zapytał o tematykę spotkania Burmistrza z ECO Opole.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego.
W dyskusji udział wzięli : radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Kolejno komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował,
że, przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 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 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.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił się o wyjaśnienie zapisu dot. liczby dzieci i uczniów,
którym ma być udzielana pomoc nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywiania w szkołach
i przedszkolach, a co będzie w przypadku przekroczenia tej liczby uczniów.
Wyjaśnień udzieliła Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim.
W dyskusji udział wzięli : radny Dariusz Zięba, Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim, radny Antoni Rak,
radny Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie 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,
Przedmiotowy projekt uchwały uzasadniła Krystyna Warchał - Lenartowicz informując, że 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 2013r. 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.
Pytanie zadał radny Dariusz Zięba w sprawie wytwarzania i dostawy posiłków dla uprawnionych osób.
Odpowiedzi udzielili : Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim, Z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie 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”.
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poinformował, że 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.
Komisja nie wniosła pytań, nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że 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 w całości przyznanego świadczenia. Wysokość i termin
zwrotu przyznanego świadczenia określa kierownik OPS w decyzji administracyjnej, na podstawie ustaleń
wywiadu środowiskowego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał, w jakich sytuacjach Gmina może domagać się zwrotu
poniesionych wydatków.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy udzielona pomoc finansowa jest zwracana w całości czy częściowo.
Odpowiedzi udzieliły Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim, Barbara Chyża Sekretarz Gminy Lewin Brzeski.
W dyskusji udział wzięli : radny Roman Pudło, Krystynach Warchał – Lenartowicz Kierownik OPS w Lewinie
Brzeskim, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, Z-ca
Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji zapytał o okres przyznawania pomocy.
Na powyższe zapytanie udzieliła odpowiedzi: Kierownik OPS w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zapytał czy było zdarzenie w naszej Gminie Lewin Brzeski, że zostały odebrane
rodzicom dzieci z powodu ubóstwa w rodzinie.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS w Lewinie Brzeskim.
W dyskusji udział wzięli : Waldemar Włodek Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji radny
Robert Laszuk, radny Roman Pudło, Kierownik OPS w Lewinie Brzeskim.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru
i terminu jej płatności.
Wprowadzenia do w/w projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Pani Katarzyna
Baryła Kierownik Wydziału Podatkowego, informując, że wobec braku ustalenia terminu płatności opłaty
targowej w uchwale nr L/448/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek
opłaty targowej został przedłożony w tej sprawie projekt uchwały. 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.
Komisja nie wniosła zapytań, nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Wprowadzenia do w/w projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Pani Katarzyna
Baryła Kierownik Wydziału Podatkowego, informując, że w przedkładanym projekcie uchwały zmieniony
zostaje termin płatności opłaty targowej dla inkasenta tej opłaty, ponadto projekt uwzględnia zmiany
wynikające z uchwały nr 26/92/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18
listopada 2009r.
Komisja nie wniosła zapytań, nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na
obszarze Gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu
uchwały poinformował, że powodem zmiany poprzedniej uchwały były zasady udzielania dotacji. W celu
wyeliminowania problemów proponuje się wprowadzić następujące zapisy dotyczące możliwości udzielania
dotacji.
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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.
Przedmiotowy projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pismem Nr DDO-530-359(2)/13/IS/KSi z dnia 02.01.2014r. Propozycje UOKiK zawarte w w/w opinii mają
odzwierciedlenie w § 1 pkt 6 oraz w § 13 projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapisy w § 4 dotyczące wysokości udzielenia dotacji.
Zapytał czy faktycznie Gminę stać na tak wysokie dotacje?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
W dyskusji udział wzięli : radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, Barbara Chyża Sekretarz Gminy, Dariusz
Struski Z-ca Burmistrza, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 9
projektu uchwały w sprawie 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 do w/w projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Pani Joanna
Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska informując, że
w związku z uwagami dotyczącymi częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, zgłoszonymi przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski, proponuje się wprowadzenie zmian
do Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w rozdziale IV. Proponowane zmiany dotyczą
minimalnych częstotliwości, z jaką powinny być wywożone odpady komunalne, co pozwoli na ustalenie
odpowiedniej częstotliwości odbioru zbieranych selektywnie odpadów dla każdego indywidualnego
gospodarstwa domowego oraz nieruchomości niezamieszkałej.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy zmieniła się częstotliwość wywozu odpadów
składowanych w pojemnikach żółtych. W ostatnim czasie było spotkanie Burmistrza z Firmą „Remondis”,
czy były ustalenia odnośnie wywozu tych odpadów, miał się rozwiązać również problem składowania
odpadów w pojemnikach. Podając za przykład Spółdzielnię Mieszkaniową w Lewinie Brzeskim, gdzie
stanowczo jest za mało pojemników na składowanie odpadów jak i częstotliwość wywozu odpadów winna
być zwiększona oprócz odpadów typu szkło.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że w przypadku zapełnionego np.
pojemnika „żółtego” odpady te są wrzucane do innych pustych pojemników. Uważa, że pojemników do
segregacji odpadów jest stanowczo za mało, szczególnie przy blokach spółdzielczych.
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że to Gmina jest odpowiedzialna za wywóz odpadów, ponieważ opłaty są wnoszone do Urzędu. Następnie
poinformował o sytuacji odbioru odpadów przy bloku spółdzielczym w godzinach nocnych tj.
o godz. 23.30 przez Firmę Remondis. Takich sytuacji nie winno być.
Radny Dariusz Zięba zapytał, kiedy nastąpi zakończenie dystrybucji pojemników na odpady.
Na powyższe zapytania i uwagi odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
W dyskusji udział wzięli : Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski, Pani Joanna Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, radny Antoni Rak, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza.
Kolejna uwaga Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta była w sprawie, że niektórzy zarządcy budynków
mogą bezpośrednio się rozliczać z Gminą z tytułu wywozu odpadów.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk jeszcze raz podkreślił, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej
interweniują nagminnie, że ustawione pojemniki przy blokach spółdzielczych są niewystarczające, są bez
przerwy zapełnione.
Odpowiedzi udzieliła : Joanna Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 10
projektu uchwały 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 w/w projektu uchwały dokonała z upoważnienia Burmistrza Pani Joanna
Mokrzan Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska informując, że
w/w projekt uchwały jest konsekwencją wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski. Zmiana dotyczy zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów
typu szkło raz na trzy miesiące do tej pory było raz na miesiąc.
Komisja nie wniosła zapytań, nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 11
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
na 2014r.
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
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.
Komisja nie wniosła zapytań, nie podjęła dyskusji.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Uwaga - posiedzenie komisji opuścił radny Jacek Kieroński i radny Piotr Barszcz, stan członków Komisji
5 radnych.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o :
1) zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu ulic Al. Wojska Polskiego – Kilińskiego w Lewinie Brzeskim,
2) zamontowanie progów zwalniających tzw. „leżącego policjanta” w ulicy Moniuszki w Lewinie Brzeskim
( przy budynku Spółki Hydro – Lew ) z uwagi na niezachowanie przez kierowców dozwolonej prędkości.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy w n o s i o :
1) postawienie w ul. Za Nysą w Skorogoszczy znaku zakaz wjazdu samochodów ciężarowych za wyjątkiem
mieszkańców i dostawców, lub znak droga bez przejazdu tzw. ślepa, ponieważ często samochody
szczególnie ciężarowe wjeżdżają w tą drogę gdzie następnie mają problem z zawróceniem z tej drogi,
2) zabezpieczenie otwartej uszkodzonej skrzynki umieszczonej na słupie elektrycznym w ulicy Za Nysą
w Skorogoszczy.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej z :
1) Wydawnictwa: Dla radnych.pl – Magdalena Koch, w sprawie wydanej publikacji pt. „Stop bezradności
radnych”. Jej celem jest pomoc w profesjonalnym pełnieniu mandatu i przygotowaniu do kampanii
wyborczej, jest możliwość kupna tej publikacji – z proponowaną ofertą będzie można zapoznać się w
Biurze Rady.
2)

Starostwa Powiatu Brzeskiego, które przesłało uchwałę Rady Powiatu w Częstochowie 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.
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700 tys. podpisów. Uważa, że należałoby przygotować projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady
Powiatu w Częstochowie o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia
jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
W dyskusji wzięli udział : radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji radny Robert
Laszuk.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie – kto jest za poparciem inicjatywy Rady Powiatu
w Częstochowie?
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 radny ( ponadto udział w głosowaniu wziął
Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta) - 3 głs.„za” przy 3 głs. „przeciw”.
Pomimo, że Komisja nie zajęła stanowiska Przewodniczący Komisji w n o s i o wprowadzenie do
porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Częstochowie o zmianę
ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu
RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
Radni przez aklamację zaaprobowali przedstawiony wniosek.
3) Rady Miasta Mysłowice wraz z uchwałą w sprawie poparcia działań Pana Dietera Przewdzinga
Burmistrza Zdzieszowic , który podjął działania propagujące utworzenie „Autonomii gospodarczej
Śląska” – komisja nie zajęła stanowiska.
4) Fundacji Becikowe2.pl Poznań w sprawie udostępnienia adresów mailowych radnych w celu
zaprezentowania wdrażania Programu Społecznego Becikowe2.pl.
W związku, iż adresy z godnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej są objęte ochroną danych
osobowych Komisja nie wyraziła zgodę na ich udostępnienie. Jeżeli Fundacja jest zainteresowana
przesłaniem materiałów dot. wdrażania Programu to może przesłać na email Biura Rady.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.00 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała :
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

