P r o t o k ó ł NR 14/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 11 grudnia 2019r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu. Nieobecny radny Dariusz Zięba, radny Roman Pudło.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 11 grudnia 2019r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji
zwołanej na dzień 17 grudnia 2019r. dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany
uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 2 ppkt 16 w celu zaopiniowania
przedłożonego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 5 radnych - jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wniosek.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 listopada
2019r. do dnia 3 grudnia 2019r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za pomocą
innego instrumentu płatniczego;
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020
rok;
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
4) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020;
5) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020;
6) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu;
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
10) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice;
11) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe;
12) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona;
13) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki;
14) rocznego planu kontroli na 2020 rok;
15) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020r.

16) zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski.
3. Sprawy różne- wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 listopada
2019r. do dnia 3 grudnia 2019r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji zapytał o wyrażoną zgodę na obciążenie nieruchomości - nieodpłatną
nieograniczoną w czasie służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz
każdorazowych właścicieli – działki nr 682/6 i działki nr 682/10 położonych w Lewinie Brzeskimi , poprosił
o uszczegółowieniu położenia nieruchomości.
- Burmistrz poinformował o szczegółowym położeniu działki – ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał czy została wybrana już oferta na „Ubezpieczenie interesów
majątkowych gminy Lewin Brzeski”, czy będzie obejmować wszystkiej jednostki organizacyjne gminy.
- Sekretarz Gminy poinformowała, że trwa jeszcze procedura przetargowa, ujęto również jednostki
organizacyjne gminy.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę na niską cenę 4.610 zł nieruchomości położonej w Lewinie
Brzeskim – działki nr 694/25 i działki nr 694/27 przeznaczonej do sprzedaży, uważa, że jest za niska.
- Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomość o powierzchni 0,0094 ha stanowi taką wartość.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań..
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 2
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
ppkt 1
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za pomocą innego
instrumentu płatniczego;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące – niniejszy projekt uchwały przedkłada się w związku
z możliwością przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego - Polska
Bezgotówkowa. Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa rada
gminy może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody gminy za pomocą instrumentu płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Zgodnie z art. 3 pkt
3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się również zaliczki na podatki, raty podatków, opłaty oraz
niepodatkowe należności budżetowe. System płatności bezgotówkowych kartą płatniczą uzupełni katalog

2

istniejących sposobów regulowania zobowiązań, takich jak zapłata gotówką w kasie Urzędu oraz
bezpośrednio na podstawie polecenia przelewu.
Zapytania i uwagi:
Radna Paulina Kamińska zapytała o koszt zakupu terminali i ile ich będzie?
- Skarbnik Gminy poinformowała, że umowa na zakup została zawarta na okres 3 lat bezpłatnie, otrzyma
każdy sołtys, również będzie w kasie i USC Urzędu Miejskiego.
Komisja nie wniosła innych zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs.„za”
„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 2
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Poinformował, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań
związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu oraz pomocy rodzinom dotkniętymi skutkami
nadużywania alkoholu. Działania te, gmina podejmuje w oparciu o roczny Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem programu należy dokonać diagnozy skali
i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczone są środki, które gmina uzyskuje
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Diagnoza oraz treści
zawarte w programie na rok 2020 opracowane zostały na podstawie informacji ze szkół z terenu gminy
Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Domu Dziecka w Skorogoszczy,
Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz Poradni
Odwykowej w Brzegu.
W programie uwzględniono następujące zadania:
- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
- finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie
przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na
poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame.
Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych.
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Przewodniczący Komisji powiedział, że jednym z ważniejszych ogniw profilaktyki problemów alkoholowych
czyli udzielanej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jest Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim.
Tylko zaczyna być za mała w stosunku do potrzeb, tym bardziej, że ostatnio wprowadzono wyżywienie dla
korzystających dzieci ze świetlicy, organizują dla nich wypoczynek, pomoc w odrabianiu lekcji itp.
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak powiedział, że należałoby pomyśleć nad rozbudową świetlicy, jest bardzo potrzebna.
Burmistrz poparł propozycję zaznaczając, że należy poczekać na możliwość pozyskania środków
pozabudżetowych.
Kolejno radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że w diagnozie zagrożeń wynikających nadużywanie alkoholu
napisane jest, „że rozpoznano przez szkoły kontakt 15 uczniów z alkoholem”, zapytał na jakiej podstawie
stwierdzono?
Kierownik Pan Marek Nowak poinformował, że przedstawione dane w diagnozie zostały wprowadzone na
podstawie danych otrzymanych ze szkół z terenu gminy. Następnie Kierownik poinformował, że przepisy
oświatowe nałożyły na szkoły bardzo precyzyjne i rygorystyczne działania związane z rozpoznawaniem
problemów uzależnień. O tego rok każdy dyrektor szkoły ma obowiązek sam dokonać diagnozy albo
wyznaczyć pracownika, który dokona diagnozy w szkole dot. problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu. Na podstawie diagnozy buduje się program profilaktyczny dla szkoły.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę że w przedstawionej
diagnozie liczba rodzin dotkniętych problem alkoholowym jest 35 a liczba uczniów z rodzin z problemem
alkoholowym jest 44.
Pan Marek Nowak udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę, że również dobrze by było rozszerzyć taką działalność świetlicy na
terenach wiejskich, utworzyć filię.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim jest
dostępna dla wszystkich uczniów z terenu gminy.
Radna Paulina Kamińska zaznaczyła, że z wiosek nikt dzieci nie przywiezie na zajęcia do świetlicy a tym
bardziej z rodzin dotkniętych problem alkoholowym, a są takie rodziny w m. Łosiów. Korzystają tylko dzieci
miejscowi z terenu miasta, sądzi, że nie ma dzieci dojeżdżających. Mają taką możliwość tylko w okresie ferii
lub wakacji.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 3
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada
na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez
gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi program przeciwdziałania narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina
uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter
jak działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji
w tych dwóch programach są tożsame, tj:
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na zaniżone dane dot. liczby uczniów mających
kontakt z substancjami psychoaktywnymi. W dalszym ciągu mówi się, że w Lewinie Brzeskim można bez
problemu nabyć narkotyki. Czyli nie do końca są prawidłowe dane z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim
i ze szkół.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 4
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, poinformował, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W latach poprzednich wyodrębniano takie środki w wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, przy czym były to
środki przeznaczane również na dofinansowanie doradztwa metodycznego. Obecnie doradztwo
metodyczne będzie realizowane przez podmioty o zasięgu wojewódzkim – od 1 styczna 2019 roku
organizowanie doradztwa nie jest już kompetencją gminy. Sposób podziału tych środków na doskonalenie
określa nowe, drugie już w tym roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz.
1653). Rozporządzenie nakłada na dyrektorów i organ prowadzący obowiązek uwzględniania przy wyborze
form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników egzaminów,
stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych. Zgodnie
z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół ustala plan
dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne
w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota
dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane w uczelniach. Plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedstawiony w projekcie Uchwały został ustalony na spotkaniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli (w dniu 27 listopada 2019r.). W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków
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zawodowych nauczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – plan został
pozytywnie zaopiniowany przez te organizacje związkowe.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że było mniej form kształcenia nauczycieli w zakresie specjalności
tyflopedagogika i surdopedagogika.
Kierownik Marek Nowak wyjaśnił, że jest coraz więcej dzieci z grupą niepełnosprawności (niedowidzących
niedosłyszących), dlatego też dyrektorzy szkół wprowadzili kształcenie w tych specjalnościach.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał, jeżeli nauczyciel otrzymuje
dofinansowanie na kształcenie się i w przypadku rezygnacji z pracy w danej szkole, czy zwraca otrzymane
środki?
Kierownik Pan Marek Nowak poinformował, że z przepisów nie wynika, że musi zwrócić otrzymane środki
na dokształcenie.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski powiedział, że dyrektor szkoły wysyła nauczycieli na szkolenia wg potrzeb
danej szkoły.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 5
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020;
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonał Pan Marek Nowak
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, informując, że dnia 3 grudnia 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 takich 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.” Stad zachodzi
konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Proponowane w uchwale ceny ustalono na podstawie cen
paliw na stacjach benzynowych w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie- (LPG) w dniu 3 grudnia 2019
roku.
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 6
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu;

6

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
społecznej Pani Alicja Cieślik informując, że w związku otrzymanym pismem z Nadzoru Prawnego
Wojewody Opolskiego, dotyczącym wszczęcia postepowania wobec Uchwały NR XV/99/2020 z dnia 29
października 2019r. o zasadach pochówku nastąpiła konieczność uchylenia obowiązującej uchwały
z powodu przekroczenia kompetencji Rady w ustaleniach regulaminu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 44 cyt. wyżej ustawy sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs.„za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 7
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
społecznej Pani Alicja Cieślik informując, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających
schronienia osobom tego pozbawiony m, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie Gminy Lewin Brzeski. Do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy
m.in. udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, które – zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia. Schroniska dla bezdomnych oraz mieszkania
chronione są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, formami wsparcia. W związku z tym istnieje potrzeba
uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, jak również korzystających
z mieszkań chronionych. Upoważnienie ustawowe do podjęcia uchwały zawiera art. 97ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej, który stanowi, że Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 4 października 2019r. istnieje możliwość uzyskania od
klientów pomocy społecznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, tak więc działając na korzyść
gminy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu
w ośrodku w zależności od dochodu.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Komisji zapytał – czy gmina uzyskała od klientów pomocy społecznej należne środki za
pobyt w ośrodkach wsparcia.
Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim wyjaśniła, że dopiero po uchwaleniu wysokości odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia, osoby skierowane do mieszkania chronionego lub ośrodka wsparcia będą
ponosić odpłatność. Dotychczas ustawa o pomocy społecznej nie pozwalała, gmina musiała w całości
ponosić koszty.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
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W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 8
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że
projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu
na kolejny rok budżetowy 2020. Sekretarz Gminy poinformowała jaka jest kwota dotacji na 2020r. i jaka
jest różnica względem roku poprzedniego i z czego ona wynika.
Zapytania i uwagi:
Radny Antoni Rak zapytał czy inne gminy również udzielają pomocy finansowej dotacji na realizację zadania
- utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Sekretarz Gminy Barbara Chyża udzieliła odpowiedzi – wszystkie gminy wchodzące w skład Powiatu
Brzeskiego plus starostwo udzielają pomocy finansowej na utrzymanie stanowiska pracy ds. ochrony
zabytków.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Ppkt 9
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża informując, że
projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim na kolejny rok
budżetowy 2020.
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 10
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice;
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Sołectwa
Ptakowice „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 Ptakowice w dniu 26 listopada 2015 r. i w dniu 26
listopada 2019r. 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 Ptakowice).
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 11
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Sołectwa Sarny
Małe „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 Sarny Małe w dniu 29 listopada 2015 r. i w dniu
29 listopada 2019r. 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 Sarny Małe).
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 12
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa Jasiona
„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 Jasiona w dniu 3 grudnia 2015 r. i dniu 3 grudnia 2019r.
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 Jasiona).
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 13
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki;
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Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa
Strzelniki „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 Strzelniki w dniu 9 grudnia 2015 r. i dniu 9
grudnia 2019r. 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 Strzelniki).
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że w większości gmin wybory
sołtysów są przeprowadzane zaraz po wyborach samorządowych, zapytał Burmistrza czy rozważał
wprowadzenie takich zasad w naszej gminie. Wtedy wszyscy sołtysi byliby jednakowo wybrani.
Burmistrz wyjaśnił, że najpierw należałoby wprowadzić zmiany do statutu gminy aby, ujednolicić kadencję
w jednym czasie dla wszystkich sołectw czyli poskracać niektórym sołectwom kadencję w celu ujenolicenia
kadencji wszystkim sołtysom.
Sekretarz Gminy dodała, że w statutach tych sołectw jest napisane, że ich kadencja trwa do końca kadencji
rady gminy. Dlatego też, zaraz po wyborach samorządowych są zarządzane wybory sołtysów, tak jest
w gminie Skarbimierz i Olszanka.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 14
rocznego planu kontroli na 2020 rok;
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 15
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020r.
Zapytania i uwagi:
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
ppkt 16
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zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Uzasadnienie do projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza przedstawiła Kierownik Wydziału GK
Joanna Mokrzan, informując, że związku analizą wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
względem obowiązujących przepisów art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019, poz. 2010) o treści:
„3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” oraz zapisów przepisu
przejściowego art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r, poz. 1579) o treści: „Ryczałtowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały wydanej
na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2019 r.” należało przygotować nowe stawki ww. opłaty. Zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r. (M.P.2019.278 z dnia 2019.03.28) ogłoszono, że
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł. 10% z 1693 zł =
169,30 zł Wobec powyższego nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku nie mogą być wyższe nić
169,30 zł. W przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów proponuje się
4 kotność przyjętej stawki opłaty.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że obowiązująca stawka znacznie była wyższa od
proponowanej ale i tak nie pokrywała kosztów wywozu odpadów komunalnych. Jest problem, ponieważ nie
wyobraża sobie aby gmina dopłacała do odbieranych odpadów z terenów rekreacyjnych.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny wyraził swoje wątpliwości zwracając
uwagę, że do terenów rekreacyjnych należą również wszystkie obiekty sportowe. Na terenach sportowych
będzie ciężko wyegzekwować segregację odpadów przez kibiców. Obawia się żeby, nie było takiej sytuacji,
że w związku z niewypełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów za obiekty sportowe trzeba
będzie płacić 4 krotność przyjętej stawki opłaty.
Przewodniczący Komisji poparł przedmówcę, również taki sam problem z segregacją odpadów mają na
akwenach wodnych wędkarze. Sami zbierają odpady i segregują.
Pani Joanna Mokrzan wyjaśniła, że ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe stawka wynosi 169,30 zł, jest max stawką.
Obowiązkiem każdego kto wytwarza odpady jest ich segregowanie. Na wniosek komisji wprowadzono
4 krotność przyjętej stawki w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
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Powyższa ustawa nie dotyczy odbierania odpadów z cmentarzy, ponieważ jest zadaniem własnym gminy,
zbieranie odpadów na terenach publicznych.
Wywiązała się dyskusja nad odbiorem odpadów z terenów sportowych położonych na terenie gminy, udział
wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk, Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan, Burmistrz Artur Kotara, Z-ca Burmistrza Dariusz
Struski, Kierownik Wydział FN Marzena Dębska.
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że po wprowadzonej zmianie w statucie gminy protokoły
z posiedzeń komisji nie są już zatwierdzane przez komisję tylko po napisaniu są publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała o wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
sesji zwołanej na dzień 17 grudnia 2019r. dodatkowego projektu uchwały - zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Następnie przedstawiła jakie się proponuje wprowadzenie zmian
w budżecie gminy:
I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 277.600 zł następuje w związku z:
- wykonaniem dochodów z tyt. dzierżawy składników majątkowych,
- wykonaniem dochodów z tyt. w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- zwiększeniem planu z tyt. wpływu z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- wykonaniem dochodów w zakresie podatku od nieruchomości,
- zwiększeniem wpływów z tyt. podatki rolnego,
- wpływu z podatku od środków transportowych,
- wpływu z tyt. kosztów upomnień,
- wpływu z tyt. opłaty skarbowej,
- wpływu z różnych opłat,
- wpływu z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych,
- otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów w zakresie zwiększenia części subwencji oświatowej
w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli -wniosek na dofinansowanie na kwotę
20.898 zł, (kwota otrzymana,
- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej (Pismo ST3.4751.8.2019 z dnia11 grudnia 2019r.
kwota otrzymania.
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 277.600 zł planuje się przeznaczyć na:
- wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami bieżącymi w Urzędzie Miejskim,
- wydatkami związanymi z promocją ,
- wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym,
- wydatkami związanymi z pobytem naszych dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy,
- gospodarką odpadami,
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na akcję ,,ZIMA’’.
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 105.138,57 zł dotyczy przeniesień w zakresie:
- opieki społecznej i rodziny (96.200 zł – pismo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (8.938,57 zł).
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Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, o kolejnym posiedzeniu komisji zaplanowanym na dzień
03 stycznia 2020r. nt. „Analizy funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w gminie Lewin Brzeski”
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.30 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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