P r o t o k ó ł Nr 36/2014
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 kwietnia 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 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 6 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.
Nieobecny radny Dariusz Zięba.
Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował
o złożonym przez Burmistrza Lewina Brzeskiego wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim o wprowadzenie pod obrady sesji następujących projektów uchwał :
1) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego przy ul.
Kościuszki w Lewinie Brzeskim,
2) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zaproponował w/w projekty uchwał wprowadzić do porządku posiedzenia w pkt 3 jako ppkt 5 i 6.
Porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 2014r.
2. Zaopiniowanie sprawozdań z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 marca 2014r. do dnia 15 kwietnia
2014r.,
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
3. Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2013r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2013,
3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim,
5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki
w Lewinie Brzeskim,
6) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
5. Sprawy różne - wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
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Zatwierdzenie protokołu Nr 35/2014 z posiedzenia komisji w dnia 19 marca 2014r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady. Zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do treści
protokółu.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 35/2014 -jednogłośnie - 6 głs. „za”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie sprawozdań z :
ppkt 1
działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia od dnia 12 marca 2014r. do dnia 15
kwietnia 2014r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego
sprawozdania:
Radny Roman Pudło i radny Antoni Rak zwrócili uwagę na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków
dot. udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność gminy.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że bonifikatę od opłaty rocznej otrzymują osoby, które złożą
wniosek do dnia 31 marca każdego roku. Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą
skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za
który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Skarbnik Gminy dodała, że również takie zapytanie wniesiono na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Uzgodniono, że informację w sprawie wysokości udzielenia bonifikat przedstawi się na sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Uwaga – na posiedzenie Komisji przybył radny Dariusz Zięba. Stan członków komisji – 7 radnych.
Radny Roman Pudło zapytał o wyrażoną zgodę na umorzenie zaległych opłat czynszowych z tytułu najmu
lokalu mieszkalnego.
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zaległe opłaty umorzono w związku ze śmiercią najemcy lokalu.
Radny Dariusz Zięba zapytał o udzielone pełnomocnictwo we wspólnotach mieszkaniowych – Wspólnota
Mieszkaniowa w Skorogoszczy przy ul. Słowackiego 14.
Na powyższe zapytanie odpowiedzi udzieliła inspektor Wydział RN Pani Wioletta – Kruk – Jaromin
wyjaśniając, że dotyczy to udziału gminy w lokalu mieszkalnym przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnej
na stan Gminy.
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energii elektrycznej na potrzeby Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego w 2015r.
Na powyższe zapytanie udzielił Z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk zapytał o wyrażoną zgodę na umorzenie opłat czynszowych
z tytułu najmu lokalu położonego przy ul. Kopernika w Lewinie Brzeskim.
Na powyższe zapytanie udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Radny Roman Pudło zapytał o zmianę zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.
Skarbnik Gminy omówiła wprowadzoną zmianę dot. wynagradzania pracowników instytucji kultury.
Kolejne zapytanie radnego Romana Pudlo dotyczyło powołania koordynatora gminnego ds. obsługi
informatycznej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czy jest obowiązkowo powołać
koordynatora gminnego?, kto Go wybiera?, na jakich zasadach jest wybierany?, czy nie można było wybrać
inną osobę.
Na powyższe zapytania odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Dariusz Struski.
Przewodniczący Komisji zapytał o uczestnictwo Burmistrza Artura Kotarę w spotkaniu z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza wyjaśnił, co było tematem spotkania, dotyczyło
zagospodarowania terenów pożwirowych położonych w Lewinie Brzeskim.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło udziału Z-cy Burmistrza w spotkaniu Aglomeracji
Opolskiej.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza.
Radny Dariusz Zięba zapytał o konsultacje zorganizowane na dzień 5 maja 2014r., które mają się odbyć
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek nr 26.
Na zapytanie wyjaśnień udzielił Z-ca Burmistrza.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał czy nastąpi zwiększenie stawki opłat za wywóz odpadów
komunalnych.
Odpowiedzi udzielił Z- ca Burmistrza wyjaśniając, że opłaty za wywóz odpadów pozostają bez zmian,
pomimo, że wzrosła opłata za składowanie odpadów na wysypisku w Opolu. Problem wzrostu opłaty za
składowanie odpadów został zgłoszony do Marszałka Województwa Opolskiego.
Skarbnik Gminy dodała, że w związku ze wzrostem opłaty na ostatniej sesji były zwiększane środki
w budżecie gminy na 2014 rok.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
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sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
ppkt 2
realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r.z wykorzystaniem środków
publicznych, Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Zapytań i uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
w/w sprawozdanie.
Do pkt 3
Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2013r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonej informacji.
Radny Piotr Barszcz zapytał o pomoc ze strony Gminy dla Stowarzyszeń, które nie otrzymują wsparcia
finansowego z budżetu Gminy. Następnie zwrócił uwagę, że na 20 organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Lewin Brzeski tylko 8 organizacji przedłożyło sprawozdanie ze swojej działalności. Uważa,
że udzielana pomoc pozafinansowa Stowarzyszeniom jest zbyt mała, że tylko tyle organizacji złożyło
sprawozdanie.
Kierownik Wydz. OK Pan Marek wyjaśnił, że już od 3 lat co roku wszystkie organizacje pozarządowe są
zapraszane na konsultacje, ale zgadza się że w poprzednich latach więcej organizacji otrzymywało pomoc
finansową z budżetu gminy. Należy zaznaczyć, że organizacje bardzo prężnie działają, przystępują do
realizacji różnych projektów. Jest to cenne dla naszej gminy. Działalność organizacji wspomaga M-GDK
w Lewinie Brzeskim.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że organizacje pozarządowe, nie mają obowiązku przedkładać Gminie
sprawozdanie ze swojej działalności. Obowiązek mają tylko te, które otrzymują pomoc finansową z budżetu
gminy w drodze konkursu na realizację określonego zadania.
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że w naszej Gminie brakuje aktywizacji sołectw, stowarzyszeń,
samorządu miasta w startowaniu w konkursach, z uwagi na brak odwagi, boją się. Gdyby była możliwość
stworzenia im takiej pomocy w pisaniu wniosków, czy utworzenia biura to może by składali wnioski
o pozyskanie środków zewnątrz, a była taka możliwość na zagospodarowanie placów zabaw.
Z-ca Burmistrza zabierając głos wyjaśnił, że BWH w Kościerzycach organizowała kurs w zakresie
opracowywania i składania wniosków. Trzeba również pamiętać, że organizacje muszą posiadać swój wkład
finansowy. Gmina zawsze wspomoże organizacje w składaniu wniosków, jeżeli zwrócą się do gminy i będą
posiadać swoje środki finansowe.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że na ostatnich konsultacjach
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
zaproponowano raz do roku spotkać się z tymi organizacjami. Spotkanie miałoby na celu zapoznania się
z problemami, doświadczeniami tych organizacji.
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napotkał się z odmową pomocy.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
Wprowadzenia do projektu uchwały nie dokonano.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Radny Roman Pudło poinformował, że słyszał w publicznych mediach o próbie uporządkowania spraw dot.
matek samotnie wychowujących dzieci, m.in. wprowadzenie wywiadów wśród sąsiadów w celu
sprawdzenia czy faktycznie samotnie mieszka i wychowuje dzieci.
Kierownik M-GOPS Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz poinformowała, że jest przeprowadzany wywiad
środowiskowy.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o przeprowadzane wywiady środowiskowe i czy każda
udzielona pomoc jest poparta wywiadem środowiskowym.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik M-GOPS wyjaśniając, że wywiad środowiskowy przeprowadza się raz na
dwa lata, a w przypadku zmian w rodzinie to co 6 m-cy.
Uwaga – posiedzenie komisji opuścił radny Jacek Kieroński. Stan członków komisji – 6 radnych.
Radny Piotr Barszcz zwrócił się o wyjaśnienie, co oznacza kontrakt socjalny, zwrócił uwagę, że w 2012r.
zawarto 14 kontraktów a w 2013r. było już 40 kontraktów.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim.
Kolejne zapytanie radnego Piotra Barszcz dotyczyło udzielonych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na zwiększoną liczbę osób bezdomnych w Gminie Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji poruszył problem narkomani w gminie.
Kierownik M-GOPS Pani Krystyna Warchał –Lenartowicz wyjaśniła, że dane przedstawione w ocenie
zasobów pomocy społecznej dotyczą tylko osób korzystających z pomocy społecznej.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ponoszone koszty przez gminę z tytułu osób przebywających
w domu pomocy społecznej.
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Radny Dariusz zapytał o pracę zatrudnionych asystentów rodzinnych.
Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że w tym roku będzie zatrudnionych 3-ch asystentów rodzinnych na okres od
m-ca maja do grudnia br.
Radny Roman Pudło zapytał ile rodzin przypada na asystenta?
Kierownik OPS odpowiedziała, że może mieć 20 rodzin, ale ma przydzielonych 10 rodzin.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał, kto decyduje o objęciu rodziny wsparciem asystenta
rodziny oraz w jaki sposób jest rozliczany ze swojej pracy.
Odpowiedzi udzielili : Kierownik M-GOPS i Z-ca Burmistrza.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
ppkt 2
projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2013. Wprowadzenia do przedłożonego projektu nie
dokonano.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zapytał czy są ponoszone wydatki na młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, w których przebywają mieszkańcy naszej gminy oraz jaki wynosi koszt utrzymania
jednego wychowanka.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik M-OPS, wyjaśniając, że nie są ponoszone z tego tytułu wydatki. Gmina
ponosi wydatki na dzieci przebywające w Domach Dziecka i w Rodzinie Zastępczej.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2013.
ppkt 3
projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za rok 2013 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały
poinformował, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej burmistrz składa
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związane z realizacją zadań.
Kierownik M-GOPS Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz zwróciła uwagę na ponoszone wydatki przez
gminę na dzieci przebywające w Domach Dziecka i w Rodzinie Zastępczej. Są to koszty bardzo wysokie.
W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i
wychowanie dziecka, w drugim roku – 30% a trzecim i następnych – 50%
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
2013 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
ppkt 4
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował,
że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób
nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego burmistrz może przyznać takie uprawnienie obywatelom
polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego i stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie
o pomocy społecznej. Na podstawie art. 54 ust. 11 burmistrz może również upoważnić kierownika ośrodka
pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania
prawa do tych świadczeń opieki zdrowotnej.
Radny Dariusz Zięba zapytał ile osób korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego?
Kierownik M-GOPS odpowiedziała, że w ciągu roku korzysta ok. 20 osób z ubezpieczenia zdrowotnego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu
zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marcin Kulesza Kierownik
Wydziału BI, informując, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dokonywana będzie w oparciu o wniosek właściciela działki nr 769/3 o pow. 10 arów położonej przy ul.
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Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Niniejsza uchwała rozpocznie procedurę planistyczną zmierzającą do
przeznaczenia powyższej działki pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponieważ obecne
zapisy mpzp uniemożliwiają wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że Gmina sprzedaje działki pod zabudowę garaży
a mpzp nie pozwala wybudowanie garażu przy garażu. Dotyczy to m.in. terenu położonego przy ul.
Fabrycznej i ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. W związku z tym należy jak najszybciej przystąpić do zmiany
planu.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że Starostwo Powiatowe ma również problem z odczytaniem
przeznaczenia terenu i wydać pozwolenie na budowę.
Kierownik Pan Marcin Kulesza wyjaśnił, że nie można szybko zmienić zapisów w planie z roku 2008,
ponieważ obowiązuje procedura zmiany, a kupujący winien zapoznać się z miejscowym planem przed
zakupem działki. Obecnie wystąpiono do autora planu o interpretację w przedmiotowej sprawie. Projektant
odpowiedziała, że zabudowa garażowa bliźniacza czy szeregowa jest zgodna z zapisami w mpzp. Na
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zostanie przedłożony projekt oświadczenia w sprawie
ustaleń mpzp miasta Lewin Brzeski a czy Starosta Powiatu Brzeskiego wyda pozwolenie na budowę to
trudno Mu teraz powiedzieć. Jeżeli Starostwo nie wyda pozwolenia to trzeba będzie przeprowadzić
procedurę zmiany, która trwa ok. 12 m-cy.
Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o pilne przeprowadzenie procedury zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski dot. terenów położonych w Lewinie Brzeskim przy
ul. Kościuszki oraz przy ul. Fabrycznej ( tereny przeznaczony pod garaże) .
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Omówienia projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marcin Kulesza Kierownik
Wydziału BI, informując, że zmiana uchwały dotycząca wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
przygotowana została w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej miejscowości gminy w tym
miasta Lewin Brzeski dla drobnych przedsiębiorców. Zmiana dotyczy w § 5 w ust. 1 lit. c. uchwały
Nr XVII/153/2004 z dnia 3 września 2004r. Proponuje się obniżenie stawki z 0,30 zł na 0,10 zł, w celu
udostępnienia pasów drogowych.
Komisja nie podjęła dyskusji nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
-9-

Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Antoni Rak zapytał w imieniu mieszkańców gminy, kiedy zostaną dostarczone do gospodarstw
domowych brakujące kubły na składowanie odpadów komunalnych i biodegradalanych. Do dnia
dzisiejszego jeszcze nie otrzymali, a szczególnie do nowo powstałych gospodarstw domowych.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że do końca m-ca kwietnia mają być dostarczone brakujące
kubły do gospodarstw domowych. Cały czas prowadzone są rozmowy, monity z Firmą Remondis w sprawie
nie dostarczonych pojemników.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że od 1 kwietnia br. odpady składowane w żółtych pojemnikach
miały być wywożone częściej, atak nie jest.
Radny Roman Pudło poinformował o występujących w naszej gminie włamaniach.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w m-cu maju będzie omawiany temat bezpieczeństwa
w gminie i będzie obecny na sesji Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.40 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

