
  
P r o t o k ó ł   Nr  24/2016 

 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 20 grudnia2016r. 
  
 

 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 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 Przemysław Ślęzak. 

 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił złożone wnioski Burmistrza Lewina Brzeskiego do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na 
dzień 29 grudnia 2016r. dodatkowych projektów uchwał: 

1. wniosek z dnia 19 grudnia 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały: 
1) w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania 

2. wniosek z dnia 20 grudnia 2016r. o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: 
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok; 
2) o zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej;  
3) zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych. 

 
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia komisji w pkt 3 ppkt  13 – 16 w celu zaopiniowania 
przedłożonych projektów uchwał. 
 
Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionych wniosków. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosków. 

Komisja w obecności 6 członków - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wnioski. 

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco : 

1. Zatwierdzenie : 
      -  protokołu Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016r.  
      -  protokołu Nr 23/2016 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2016r. 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 listopada 2016r. 
do dnia 09 grudnia 2016r.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017;  
2) 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;  

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  

4) zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski;  
5) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;  
6) wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej  

w zasób gminy Lewin Brzeski;  
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 

rok;  
8) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;  
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9) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  
z perspektywą do roku 2023”;  

10) uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;  
11) rocznego planu kontroli na 2017 rok;  
12) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r.  
13) określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania 

14) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok; 
15) o zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej;  
16) zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych. 

4.   Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przestawionego porządku posiedzenia. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.  
 
W przeprowadzonym głosowaniu komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła porządek 
posiedzenia. 
 

Do pkt 1 

 

 Zatwierdzenie protokołu Nr 22/2016 z posiedzenia w dniu 23 listopada 2016r. 

 

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu. 
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.  
 

Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego 

zatwierdzenie. 

 

Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 22/2016 – jednogłośnie – 6 głs.  „za”. 

 

Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2016 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2016r. 

 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu. Protokół 
był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.  
 

Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego 

zatwierdzenie. 

 

Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 23/2016 – jednogłośnie – 6 głs.  „za”. 

 
Do pkt  2   
 

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 listopada 
2016r. do dnia 09 grudnia 2016r.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:  
 
Radny Piotr Barszcz zapytał czy zostały sprzedane nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową domków jednorodzinnych położonych w Przeczy. 
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Burmistrz poinformował, że pomimo obniżenia ceny nieruchomości do III przetargu to  żadna działka nie 
została sprzedana. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy odbył się II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej działki nr 737/8 położonej przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim. 
 
Kolejno Burmistrz udzielił odpowiedzi, informując, że przetarg nie odbył się z braku oferentów.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o wyrażoną zgodę na 
umorzenie opłat z tytułu usług pogrzebowych w związku ze śmiercią i braku uprawnień do zasiłku 
pogrzebowego i brakiem dochodu . 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o osobę, której umorzono opłaty. 
 
Burmistrz udzielił szczegółowej odpowiedzi. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał o wprowadzoną zmianę do zarządzenia Burmistrza w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania interesów gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że dotyczy to wspólnoty mieszkaniowej położonej przy ul. 
Mickiewicza 3 w Lewinie Brzeskim, w której gmina ma jeszcze udział. 
 
Radny Dariusz Zięba zapytał czy są zainteresowane osoby kupnem wózka transportowego MELEX, 
ponownie został ogłoszony przetarg. 
 
Burmistrz poinformował, że są osoby zainteresowane, pytają się, ale po ogłoszeniu przetargu nie 
przystępują do niego. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie Z-cą Dyrektora PKP Oddział Wrocław. 
 
Burmistrz poinformował o ustaleniach dot. otwarcia i możliwościach korzystania z budynku poczekalni  
PKP w Przeczy. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o udział Burmistrza w otwarciu mieszkania 
chronionego w Brzegu.  
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że powyższe mieszkanie zostało wyremontowane przy udziale 
środków gmin z Powiatu Brzeskiego  i Starostwa Powiatowego, jest przeznaczone  dla ofiar przemocy  
w rodzinie i znajduje się na ulicy Wyszyńskiego w Brzegu. 
 
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta dot. spotkania Burmistrza w Starostwie 
Powiatowym w Opolu. 
 
Burmistrz poinformował o tematyce spotkania. 
 
Radny Piotr Barszcz zapytał Burmistrza o udział w Krajowym Kongresie Infrastruktury Sportowej w EXPO XXI 
w Warszawie. 
 
Burmistrz poinformował o celu spotkania. 
 
Radny Roman Pudło zapytał czy  Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu wyraziło zadowolenie  
z otrzymanego sprzętu medycznego. 
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że BCM jest bardzo zadowolone z otrzymanego sprzętu, które trafiło 
na oddział interny i ortopedii brzeskiego szpitala.  
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Radny Dariusz Zięba zapytał Z-cę Burmistrza o udział w konferencji Lokalnej Grupy Rybackiej. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował o możliwościach pozyskania środków i terminach naboru. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Garbny zapytał o udział w konferencji z Wojewodą 
Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty w Starostwie Powiatowym w Brzegu poświęconej reformie 
oświatowej. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował o zagadnieniu spotkania. 
 
 Radny Dariusz Zięba zapytał o udział w forum w Starostwie Powiatowym w Kluczborku  nt. Rozwoju 
Infrastruktury Samorządowej. 
 
Kolejno odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o udział w konferencji w Opolskim 
Urzędzie Marszałkowskim w sprawie realizacji „Programu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  
w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”, czy również będzie 
ten program realizowany w naszej gminie.  
 
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres. 
 
Do pkt  3  
 
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: 
 
ppkt 1 
 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017;  
 

Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformował, 
że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki 
na dofinansowanie form doradztwa i doskonalenia metodycznego nauczycieli. Sposób podziału tych 
środków określa Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, zmienione Rozporządzeniem zmieniającym, 
którego zapisy weszły w życie 1 stycznia 2016r. Rozporządzenie zmieniające wprowadziło obowiązek 
uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych 
wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych  
w przepisach oświatowych. Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły wspólnie z dyrektorami 
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 wyższych i zakładach 
kształcenia nauczycieli. Plan obejmuje również sposób realizacji prawa nauczycieli do doradztwa 
metodycznego – w naszej gminie doradztwo realizowane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
podjętej w 2015 roku, zgodnie z którą doradztwo dla naszych nauczycieli realizuje Województwo Opolskie – 
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Zarząd Województwa Opolskiego, imieniu którego Działa Regionalny Zespół Wsparcia Placówek Edukacji  
w Opolu. Plan dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli przedstawiony  
w projekcie uchwały został dnia 30 listopada 2016r. ustalony na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli. 
W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że w zeszłym roku mówiono, że na terenie gminy nie działają żadne 
związki zawodowe nauczycieli, a teraz okazuje się, że mamy dwa związki. 
 
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

  
ppkt 2 
 

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;  
 

Przewodniczący Komisji na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały 
poinformował, że projekt uchwały dotyczy w sprawie 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 2017. W porównaniu do roku 2016 dotacja na 2017 rok jest mniejsza o kwotę 
492,00 zł.  Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok 
w wysokości 52.826,- złotych. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

 
ppkt 3 
 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;  
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 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 2017. W porównaniu do 
roku 2016 dotacja na 2017 rok jest mniejsza o kwotę 160,00zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona  
w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 2.867,- złotych. 
 

Radny Dariusz Zięba stwierdził, że za każdym razem kiedy jest przedkładany projekt uchwały w tej sprawie 

jest zapis „utworzenie”, czy nie winien być już zmieniony zapis. Uważa, że jest to błąd, gdyż oddział jest już 

dawno utworzony i funkcjonuje. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował aby w kolejnym projekcie uchwały zmienić wyraz „utworzenie” na 

„ funkcjonowanie”. 

 

Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniła, że tak zostało nazwane zadanie i tak jest zawarte porozumienie 

 i zgodnie z tym porozumieniem musi być taki tytuł uchwały.  
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Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.   
ppkt 4 
 

zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski;  
 

Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że w dniu 3 grudnia 2016 roku zakończyła się 
kadencja Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewina Brzeskiego, zgodnie z § 4 ust. 3 statutu Samorządu 
Mieszkańców Miasta Lewina Brzeskiego - „Kadencja Rady Samorządu Miasta i Zarządu Samorządu Miasta 
trwa 4 lata, licząc od daty wyborów”. Podział miasta na 3 okręgi wyborcze wynika z obecnego stanu 
podziału przy wyborach Rady Miejskiej bieżącej kadencji. Ponieważ wybory do Rady Samorządu Miasta 
zarządza Rada Miejska na podstawie § 19 ust. 4 Statutu w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji 
przedkłada się projekt uchwały. Liczba wybieranych Członków Rady Samorządu Miasta w każdym okręgu 
wynika z normy przedstawicielstwa. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że w przedłożonym projekcie uchwały nie 
wyznaczono terminu przeprowadzenia wyboru członków Rady Samorządu Miasta na przyszłą kadencję. 
 
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża wyjaśniając, że Burmistrz zarządzeniem ustala termin 
zebrań wyborów.  
 
Kolejno Przewodniczący Komisji zabierając głos stwierdził, że jeżeli Rada Miejska podejmuje uchwałę  
w sprawie zarządzenia wyborów to winna być również ustalona data wyborów,  również brak jest daty 
wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej  w projekcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że w Statucie Samorządu Mieszkańców Miasta jak i w Statucie 
poszczególnych sołectw jest zapisane, że Burmistrz zarządza i przeprowadza wybory. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt 5 
 
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Sołectwa 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5". 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie : 
1) Mikolin w dniu 05 grudnia 2012r. i w dniu 06 grudnia 2016r. zakończyła się 4 letnia kadencja; 
2) Borkowice w dniu 13 grudnia 2012r. i w dniu 14 grudnia 2016r. 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 Mikolin i Statutu Sołectwa Borkowice). 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę czy nie można by było uregulować  
zasady wyborów sołtysa i Rady Samorządu Miasta, ponieważ spotkał się, że w innych gminach wybory 
sołtysów przeprowadza się w tym samym czasie co wybory do samorządu. 
 
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy. 
 
ppkt  6 
 
 wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej  
w zasób gminy Lewin Brzeski;  
  

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - Pani Barbara Janek zwróciła się do Burmistrza 
Lewina Brzeskiego z prośbą o pomoc w obniżeniu kosztów utrzymania lokali wynajętych od Gminy Lewin 
Brzeski, usytuowanych w budynku komunalnym w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52 pod 
prowadzoną działalność gospodarczą pn. Reh-art. Barbara Janek. W budynku tym prowadzi Żłobek i Klub 
Dziecięcy „Mały Staś”, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań własnych gminy wynikających 
z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Żłobek i Klub Dziecięcy „Mały Staś” jest jedyną 
tego typu placówką na terenie Gminy Lewin Brzeski, która świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze  
i edukacyjne skierowane do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie posiadających opieki zapewnionej  
w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Opieka w placówce cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Od stycznia 2017 roku planowany jest system dwuzmianowości w placówce. Gmina 
Lewin Brzeski w celu obniżenia kosztów utrzymania wynajętych lokali może użyczyć przedmiotowe lokale 
uwzględniając ustawę z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym. W ramach 
umowy Partner Prywatny będzie świadczył usługi wynikające ze zleconych zadań własnych gminy funkcji 
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, a w szczególności dzieci do lat 3, nie 
posiadających opieki zapewnionej w placówkach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, 
poprzez prowadzenie klubu dziecięcego, pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem klubu 
dziecięcego ze środków własnych i wpłat rodziców; dostosowanie i spełnianie w okresie trwania umowy 
warunków lokalowych i sanitarnych uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków  
i klubów dziecięcych; zapewnienie podopiecznym możliwości higienicznego spożywania posiłków; 
zapewnienie miejsca na odpoczynek; zatrudnianie personelu odpowiadającego przepisom prawa. Ponadto 
Partner Prywatny będzie świadczył nieodpłatne w ramach niniejszej umowy w zamian za użyczenie lokalu 
usługi w zakresie oceny dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku wad postawy oraz 
diagnostyki niemowląt do 6 m-ca życia w kierunku zaburzeń rozwoju psychoruchowego. 
W 2016r. dokonano nieodpłatnie usług w zakresie: 

 oceny 25 dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Lewin Brzeski w kierunku wad postawy (17 zostało 
skierowanych do poradni wad postawy), 

 diagnostyki rozwojowej 22 niemowląt do 6 miesiąca życia w kierunku zaburzeń rozwoju 
psychoruchowego (14 skierowano do poradni, 6 po konsultacji z lekarzem zostało objętych 
nieodpłatnym wspomaganiem rehabilitacyjnym). 

Jednocześnie Partner Prywatny w zamian za użyczenie lokali użytkowych zwolni gminę z obowiązku 
określonego art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat trzech tj. dotacji celowej  
z budżetu gminy, ze skutkiem wyrażonym w art. 508 kc (art. 60, 1. „Podmioty, o których mowa w art. 8  
ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na 
każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową 
z budżetu gminy. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy należy co roku zawierać umowę, czy 
nie można by było na dłuższy okres? 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski. 
 
 
 
ppkt 7 
 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 
rok;  
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - 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 dotkniętym 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 2017 opracowane zostały na podstawie informacji ze szkół z terenu gminy Lewin 

Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Poradni Odwykowej w Brzegu, Domu 

Dziecka w Skorogoszczy i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin. 

W programie uwzględniono następujące zadania: 
- 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, 
- finansowanie zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że mówi się, że jest większe zagrożenie zażywania 

narkotyków w szkołach a szczególnie w Publicznych Szkołach Podstawowych. 

 

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak odniósł się do uwag przedmówcy.  

 

Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę na przedstawione wydatki w poszczególnych latach, które OPS może 

powiązać z nadużywaniem alkoholu oraz pomocą rodzinom dotkniętym alkoholizmem. 

 

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że sprawdzi kwoty i na sesji 

poinformuje.  

 

Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na przedstawione dane o liczbie uczniów w poszczególnych szkołach 

podstawowych  i gimnazjach w tabeli: „Informacje o sytuacji rodzinnej uczniów” i „Rozpoznane przez szkoły 

kontakty naszych uczniów z alkoholem”. 

 

Kolejno Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że na wniesione 

uwagi radnych sprawdzi dane i odniesie się do nich na sesji. 

 

Wywiązała się dyskusja w sprawie faktycznej liczby uczniów w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji 

Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Kierownik Wydziału OK Marek Nowak, radny Antoni Rak, 
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radny Roman Pudło, Burmistrz Artur Kotara, radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta 

Andrzej Grabny. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na treść zdania, że Dyrektor Domu Dziecka  

w Skorogoszczy postuluje aby w 2017 roku zabezpieczyć środki finansowe na wypoczynek letni dla dzieci 

pochodzących z gminy Lewin Brzeski wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym.  
 

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak, że Dyrektor ma prawo postulować  

o środki finansowe, wypoczynek dla dzieci w naszej gminie organizuje Świetlica Terapeutyczna w Lewinie 

Brzeskim. 

  

Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt 8 
 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;  
 

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. 

 

Radny Dariusz Zięba zaproponował wydzielić środki na zakup testerów do badania narkotyków 

uzasadniając tym, że młodzież czy nawet kierowcy są pod wpływem narkotyków i wręcz śmieją się z tego.   

 

Przewodniczący Komisji poparł przedmówcę. 

 

Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi. 

 

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że jest możliwość 

zabezpieczenia środków ale to Komisariat Policji winien wystąpić o środki na zakup testerów, ponieważ 

szkoły ani Dom Dziecka nie może przeprowadzać kontroli, nie posiada takich uprawnień.  

 

Kolejne zapytanie radnego Dariusza Zięby dotyczyło czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych mogła by zakupić tostery narkotykowe. 

 

Kierownik Wydziału OK Marek Nowak poinformował, że Komisja nie ma takich kompetencji. 

 

Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
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Komisja po zakończonej dyskusji w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy 
projekt uchwały. 
 
ppkt  9 
 

 uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019  
z perspektywą do roku 2023”;  
 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - program ochrony środowiska jest 

dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania 

przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe 

szanse poprawy stanu środowiska lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Program 

ochrony środowiska wyznacza obszary interwencji, cele i kierunki działań jakie należy podjąć  

w perspektywie najbliższych lat, aby poprawić stan środowiska przyrodniczego lub utrzymać go na 

poziomie zgodnym z przepisami prawa. Dokument przedstawia konkretne zadania inwestycyjne i nie 

inwestycyjne jakie będą zobowiązane podjąć instytucje ochrony środowiska. Program ochrony środowiska 

przedstawia również strukturę zarządzania i monitorowania postępu prac nad realizacją celów, kierunków  

i zadań w nim określonych. Dokument ten określa źródła finansowania w nowej perspektywie finansowej 

na lata 2014-2020, które mogą być pomocne w realizacji niektórych zadań własnych i monitorowanych. 

Program ochrony środowiska odwołuje się do dokumentów szczebla krajowego, wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego, które związane są pośrednio lub bezpośrednio z kształtowaniem polityki 

środowiskowej. Istotą Programu jest zapewnienie spójności i kontynuacji działań na każdym szczeblu 

organizacyjnym, w celu osiągnięcia jednorodnego efektu ekologicznego. Celem Programu jest 

przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego Gminy Lewin Brzeski, bądź utrzymanie dobrego poziomu, tam gdzie został on 

osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. Zawarte w POŚ rozwiązania inwestycyjne 

oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego 

rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie 

aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do 

kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy dokument 

wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę  

i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. Przyjęcie Programu ochrony 

środowiska jest formą podejmowania strategicznej decyzji umożliwiającej realizację kierunków rozwoju 

tego zakresu działalności w określonej perspektywie czasowej. Wynikiem procesu planowania jest 

dokument zawierający wizję rozwoju systemu zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki 

rozwiązań. Jest on także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym 

do rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania ochroną środowiska musi opierać się na 

strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są przedstawione w postaci dokumentów 

programowych. Przedmiotowy projekt dokumentu został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. 

 
Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, że: 

 na str.  4 w wykazie skrótów użyto dwukrotnie skrót JCWPprzy (Jednolita część wód powierzchniowych 
przybrzeżnych); 

 nie zgadza się z treścią na str. 9 ust. 2 tytuł: Ocena stanu środowiska na terenie gminy Lewin Brzeski 
zdanie 5 „Na terenie Gminy Lewin Brzeski zjawisko emisji powierzchniowej ma miejsce głównie na 
terenach zabudowanych, gdzie zabudowa mieszkaniowa wyposażona jest w indywidualne systemy 
grzewcze” oraz zdanie 7 – „Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie opracowywania Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, w którym określone zostaną działania zmierzające do poprawy klimatu i powietrza na 
terenie gminy”. Przecież Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty  na sesji w m-cu 
listopadzie 2016r. 
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Również na str. 38 w wierszu 12 należy zmienić część zdania z: „jest w trakcie opracowywania Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej” na „ma opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. 

 
Burmistrz zaproponował w zdaniu 5 po słowie „grzewcze” dopisać: „szczególnie piece o niskiej sprawności 
opalane paliwem stałym” a zdanie 7 otrzyma brzmienie „Gmina Lewin Brzeski ma opracowany Programu 
Gospodarni Niskoemisyjnej, w którym określone zostaną działania zmierzające do poprawy klimatu 
i powietrza na terenie gminy oraz zmieni się część zdania na str.  38 na „ma opracowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej”. 
 
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczy str. 10 ust. 2 pkt 7 Gleby zdanie 6 „ Z kolei obecność 
cynku w stopniu I świadczy o podwyższonej zawartości, gleby nie są zanieczyszczone, jednak nie zaleca się 
uprawy warzyw z przeznaczeniem na przetwory dla dzieci”. Brak jest informacji o położeniu tych gleb na 
których nie można uprawiać warzyw przeznaczonych na przetwory dla dzieci. Położenie tychże gleb winno 
być  szczegółowo opisane. 
 
Wyjaśnień udzielili: Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan i Burmistrz Artur Kotara.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na str. 30 w ust. 4.2 w zdaniu 2 jest literówka w słowie 
„utworzy” czy nie winno być „utwory”. 
Kolejna uwaga dotyczy przeprowadzonego pomiaru hałasu komunikacyjnego na odcinkach dróg krajowych 
i wojewódzkich. Szczególnie chodzi Mu o przeprowadzony pomiar poziomu hałasu komunikacyjnego  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w punkcie pomiarowym przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim, gdzie 
uzyskane pomiary w dzień i w nocy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów. Przecież 
największy ruch pojazdów mechanicznych jest drogą wojewódzką ul. Sikorskiego i drogą powiatową ulicą 
Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim, tymi drogami odbywa się główny tranzyt. Wzrasta natężenie 
samochodów ciężarowych, które prócz hałasu powodują drgania i pękanie budynków. Uważa, że punkt 
pomiarowy przy ulicy Mickiewicza w Lewinie Brzeskim  fałszuje, zakłamuje rzeczywisty poziom hałasu 
komunikacyjnego. Wiarygodne punkty pomiaru to w ulicy Sikorskiego i Powstańców Śląskich.  Dlatego też 
należy wystąpić  z wnioskiem  o wyznaczenie punktów pomiaru natężenia hałasu komunikacyjnego przy 
tych ulicach. Miejsca te, będą w sposób właściwy, wiarygodny odzwierciedlać natężenie ruchu kołowego  
i poziomu dźwięku w Lewinie Brzeskim. W tych punktach na pewno wystąpi przekroczenie norm poziomu 
hałasu. 

 
Burmistrz poparł przedmówcę i zaproponował powyższą uwagę wnieść jako wniosek. Aby pomiary poziomu 
hałasu komunikacyjnego odbywały się w proponowanych ulicach bo faktycznie tam się odbywa największy 
tranzyt pojazdów ciężarowych. Są to na pewno miejsca adekwatne do prowadzenia pomiaru hałasu. 
Zaproponował, że z powyższym wnioskiem wystąpi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Opolu.  
 
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował aby na str. 43 w drugim akapicie wykreślić 
zdanie: „Uzyskane wyniki pomiarów w dzień i w nocy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów dźwięku” oraz na str. 44 w tabeli 16 w kolumnie oznaczonej jako „słabe strony” dodać akapit  
o treści: „brak pomiarów na drogach obciążonych nadmiernym natężeniem ruchu w m. Lewin Brzeski – 
ulice: Sikorskiego, ul. Powstańców Śląskich”. 
 
Wyjaśnień udzieli: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Kierownik Wydziału GK Joanna Mokrzan. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę do str. 32 - Rysunek 4. Mapa pokrycia terenu Gminy Lewin Brzeski, 
LEGENDA, gdzie w niektórych sołectwach jest wykazana zabudowa jako miejska, zapytał czy to nie jest błąd. 
 
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że to chodzi o wskazanie zabudowy w tych miejscowościach. 
  
Kolejno Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że na str. 39  w tabeli 12. Zakłady 
produkcyjne na terenie gminy Lewin Brzeski posiadające pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do 
powietrza z instalacji nie został ujęty Zakład Strunobet Migacz sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim przy ul. 
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Kolejowej. Zapytał czy  zakład ten nie obowiązuje posiadanie decyzji o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów 
do powietrza.    
 
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił w jakim przypadku musi być wydana decyzja. Wyjaśnił, że autor opracował 
program na podstawie otrzymanych danych ze Starostwa Powiatu Brzeskiego i Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że na str. 45 w tabeli 17. Urządzenia radiokomunikacyjne zlokalizowane 
na terenie gminy Lewin Brzeski, promieniowania elektromagnetycznego nie została ujęta m. Chróścina 
gdzie też jest zamontowany stacja.  
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że sprawdzi jaka jest lokalizacja operatora w m. Chróścina.   
 
Radny Piotr Barszcz zwrócił się o wyjaśnienie co oznacza stacja GSM-R.  
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że system GSM-R przeznaczony jest do zapewnienia komunikacji 
pomiędzy pracownikami firm zajmujących się transportem kolejowym, jest to ich wewnętrzna, wyłącznie 
dla nich linia. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy faktycznie na dzień dzisiejszy na terenie gminy 
utworzono 35,03 km wałów przeciwpowodziowych, czy są tu ujęte wszystkie wały. Informację taką 
przekazał Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (Oddział w Brzegu). W dalszej części 
programu jest podana informacja o planowanej budowie wałów przeciwpowodziowych.  
 
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że zostały ujęte wszystkie wybudowane wały 
przeciwpowodziowe położne na terenie gminy Lewin Brzeski. 
 
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczyła str. 58, że w tabeli 29. Oczyszczalnie ścieków 
oczyszczających ścieki z terenu gminy Lewin Brzeski  - nie została ujętą oczyszczalnia ścieków  
w Ptakowicach. 
 
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że na str. 58 doda się w wierszu 30 po słowie „ISPA” wyrazy - 
„a z części miejscowości Ptakowice, na oczyszczalnię w Ptakowicach, będącą własnością gminy Olszanka” 
oraz w tabeli 29 doda się wiersz 3 dotyczący oczyszczalni ścieków w Ptakowicach. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na tytuł tabeli na str. 72 Poziomy redukcji, recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów wytworzonych na terenie Gminy Lewin Brzeski  
w latach 2014-2015. Ma wątpliwości co do osiągniętego poziomu redukcji masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2014 i 2015. W roku 2014 poziom 
dopuszczalny wynosił 50% a poziom osiągnięto 47,41%, natomiast w roku 2015 przy takim samym poziomie 
dopuszczalnym osiągnięto poziom 18,62%. Natomiast w tabeli 44. Analiza SWOT dla obszaru interwencji 
„Gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów” w kolumnie oznaczonej jako „słabe strony” 
jest zapisane „nieosiągnięcie poziomu redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania”. 
 
Wyjaśnień w sprawie osiągniętego poziomu redukcji masy odpadów udzieliła Kierownik Wydziału GK 
Joanna Mokrzan.  
 
Przewodniczący Komisji wysłuchawszy wyjaśnień zwrócił uwagę na treść w tabeli 44. Analiza SWOT dla 
obszaru interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów” w kolumnie „słabe 
strony”  akapit „nieosiągnięcie poziomu redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania”. A wcześniej jest zapisane, że poziom redukcji masy odpadów komunalnych 
nie został przekroczony  poziomu dopuszczalnego. Czyli są dwie różne informacje na temat poziomu 
reedukacji masy odpadów komunalnych. 
 
Burmistrz Artur Kotara poparł radnego, że są podane sprzeczne informacje. W związku z tym zostaną 
poprawione. Ale faktycznie Gmina  osiągnęła dopuszczalny poziom redukcji masy odpadów komunalnych 
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ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2014 i 2015 i z tego tytułu nie otrzymała. 
żadnej kary. 
 
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że na str. 72 w nazwie tabeli 42 i w samej tabeli wprowadzi 
zmianę słowa „redukcji” na „ograniczenia” i na str. 75 w tabeli 44 w kolumnie „słabe strony” skreśli akapit 
„nieosiągnięcie poziomu redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania”. 
 
 Kolejno Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na str. 93 w pkt 5.12 w akapicie 4 wymienione są 
stowarzyszenia i fundacje, zapytał czy faktyczne te stowarzyszenia zajmują się  działaniami w zakresie 
edukacji ekologicznej na terenie gminy Lewin Brzeski. 
 
Burmistrz zobowiązał Kierownika Joannę Mokrzan do sprawdzenia czy  wymienione stowarzyszenia zajmują 
się edukacją ekologii i naniesienia ewentualnych poprawek. 
 
Kolejno Przewodniczący Komisji Robert Laszuk odniósł się do gospodarki niskoemisyjnej – działania gminy, 
zwracając uwagę, że Gmina winna prowadzić szeroką i ciągłą agitację do mieszkańców w kierunku zmiany 
pieców grzewczych na ekologiczne, niskoemisyjne lub sposobu palenia. Jest możliwość otrzymania  
z  WFOŚiGW  pożyczkę o niskim procencie, jak również można pozyskać częściowe jej umorzenie.  Dlatego 
też proponuje aby na str. 99 w tabeli 52 poz. 38 w kolumnie 5 dopisać  - „Redukcja niskiej emisji i inne”. 
Jak również winno być więcej punktów pomiarowych sprawdzających zanieczyszczenia powietrza na 
terenie miasta Lewin Brzeski, bo jeden punkt to  jest za mało, nie odzwierciedla zanieczyszczenia powietrza 
w mieście. Wnosi o wystąpienie do WIOŚ o ustawienie więcej punktów na terenie gminy,  pozwoli to, na 
bardziej szczegółowe, wiarygodne pomiary. 
 
Radny Roman Pudło  poinformował, że cały czas jest mowa o ograniczeniu spalin a gaz importowany jest  
za granicy  co powoduje, że jest drogi. Gdyby był tańszy to może więcej osób wymieniło by piece węglowe 
na gazowe. Przecież kiedyś gaz był przesyłany przez gazociąg Zdzieszowice i był o wiele lepszy i tańszy.  
 
Burmistrz Artur Kotara przychylił się do zgłoszonych uwag i wniosków, które zostaną wprowadzone 
autopoprawką. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały i zgłosiła w/w uwagi, które zostały przyjęte przez Burmistrza Lewina Brzeskiego  
i zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały. 
 
ppkt  10 

 
uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski;  

 
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 
Niniejszy projekt Statutu Gminy został przygotowany w oparciu o Statut z 2013 roku wraz ze zmianami  
dokonanymi w 2013 roku jak również propozycje zmiany § 2 do 8 Regulaminu pracy Rady zawierające nowe 
uregulowania dotyczące dostarczania materiałów na sesję dla radnych. W statucie wprowadzono kilka 
poprawek dotyczącej techniki legislacyjnej. 
 
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę do wykazu gminnych jednostek organizacyjnych w załączniku Nr 4 do 
projektu uchwały pkt 1 - pozostała nazwa Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo – 
Wychowawczych w Lewinie Brzeskim. Przecież z dniem 1 stycznia 2017r. będzie inna nazwa jednostki tj. 
„Biuro Usług Wspólnych w Lewinie Brzeskim”. 
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Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że zostanie poprawiona nazwa po konsultacji z Nadzorem 
Wojewody Opolskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na zapisane w regulaminie Pracy Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim wyrazy w § 10 ust. 1  - „Radni mają prawo zwracać się do Burmistrza z interpelacjami, 
wnioskami i zapytaniami”. Przecież radni z interpelacjami zwracają się do Burmistrza, tym bardziej, że 
statut był opracowywany na podstawie statutu Urzędu Miejskiego w Opolu jak również wynika to z ustawy 
o samorządzie gminnym. Już przy uchwalaniu statutu w 2013 roku zgłaszał uwagę do tego zapisu. Winno 
być „Radni zwracają się do Burmistrza z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami” a nie że mają prawo. 
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że ust. 1 zastąpi się wyrazami „ Radni zwracają się do 
Burmistrza z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami”. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy Chorzelin jest przysiółkiem i czy nie 
powinno być zapisane, że Samorząd Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski – obejmuje miasto Lewin Brzeski, 
przysiółek Chorzelin. 
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że sprawdzi w jaki obszar administracyjny wchodzi Chorzelin. 
 
Burmistrz Artur Kotara przychylił się do zgłoszonych uwag i wniosków, które zostaną wprowadzone 
autopoprawką. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego wniesioną na posiedzeniu 
Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny podkreślił, że w rozdziale 3. Komisje Rady Komisje 
Stałe nie znalazł zapisu, że zaprasza się sołtysów na posiedzenie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że to Przewodniczący komisji decyduje kogo zaprasza na 
posiedzenie. 
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w § 46. ust.1 jest zapisane „Przewodniczący komisji zaprasza do udziału  
w posiedzeniu komisji przewodniczących jednostek pomocniczych” czyli sołtysów i przewodniczącego Rady 
Samorządu Miasta. 
 
ppkt  11 
 

rocznego planu kontroli na 2017 rok;  
 

Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt  12 
  

zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2017r.  
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Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt 13 
 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również 
tryb ich pobierania; 
 

Burmistrz Artur Kotara wnosi autopoprawkę w § 2 tj. zmianę zapisu z „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych  

w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej” na „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia”. 

 
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Krystyna Warchał – 
Lenartowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, informując, że 
poprzednia uchwała określała stawki za wykonywanie usług w ramach umowy zlecenia w wysokościach 
procentowych w stosunku do kosztu godziny usług opiekuńczych. W związku, że od 1 stycznia 2017r. 
obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Ponadto zachodzi konieczność 
dokonania zmian w uchwale dotyczących sposobu pobierania odpłatności zgodnie z nowymi przepisami 
dotyczącymi podatku VAT. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny odniósł się do § 7, że w uzasadnionych 

przypadkach osoba zainteresowana lub pracownik socjalny może złożyć wniosek o częściowe lub całkowite 

zwolnienie z ponoszenia opłat w uzasadnionych przypadkach, które zostały tu podane. Decyzję w sprawie 

zwolnień podejmuje kierownik OPS. Zapytał czy na wydaną decyzję przysługują środki odwoławcze. 

 

Kierownik OPS wyjaśniła, że jeżeli wnioskodawca nie będzie zgadzał się z wydaną decyzją to może złożyć 

odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na kryterium dochodowe przy ustalaniu wysokości odpłatności za  

1 godzinę usług opiekuńczych. 

 

Kolejno Kierownik OPS wyjaśniła, że kryterium dochodowe nie zmieniło się, przedział dochodu od którego 

obliczana jest wysokość odpłatności ustalana jest w relacji do aktualnie obowiązującego kryterium 

dochodowego określonych w przepisach o pomocy społecznej. 

  

Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja po przeprowadzonej dyskusji w obecności 5 członków - 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie 
powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza Lewina Brzeskiego wniesioną na posiedzeniu 
Komisji. 
 

ppkt  14 
 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok; 
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Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula 
Smolińska poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania wydatków należy zabezpieczyć 
środki finansowe na realizację usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym 
gminy Lewin Brzeski, w związku z tym należy dokonać: 
I. Przeniesienie  planowanych wydatków w wysokości   35.000  zł w zakresie: 

1)  wydatków   związanych  z  zagospodarowaniem  przestrzennym (20.000 zł); 
2) wydatków związanych z promocją ( 500 zł ); 
3) wydatków  związanych   z   gospodarką  ściekową    (15.000 zł ); 
z  przeznaczeniem  na: 
1)  wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobami komunalnymi gminy Lewin Brzeski  

         (35.000 zł). 
 
Radny Antoni Rak zapytał o powód brakujących środków na administrowanie i zarzadzanie zasobami 
komunalnymi gminy Lewin Brzeski. 
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.  „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 

ppkt  15 
 

o zmiany uchwały o wieloletniej prognozy finansowej;  
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy, 
informując, że projekt uchwały wprowadza się w związku z doprowadzeniem do zgodności z planem 
finansowym dochodów i wydatków gminy Lewin Brzeski. 

 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 głs.  „za” zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 
ppkt  16 
 

zmiany uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych; 
 

Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy, 
informując, że projekt uchwały wprowadza się w związku z centralizacją podatku VAT od dnia 1 stycznia 
2017r. Czyli do zawartych umów dyrektorzy będą musieli doliczyć podatek VAT. 
 

Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie. 
Komisja w obecności 5 członków - 5 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  
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zgłosił wniosek aby porządek posiedzenia komisji był przesyłany 
wraz zawiadomieniem o posiedzeniu i materiałów pod obrady sesji do wszystkich członków komisji drogą 
elektroniczną. 
 
Sekretarz Gminy przychyliła się do wniosku. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wnosi o: 
1) postawienie na ulicy Narutowicza 2-ch koszy na odpady uliczne przy chodniku od skrzyżowania ul. 

Kosynierów z ul. Narutowicza do ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim, 
2) rozważenie możliwości wykonania w mieście Lewin Brzeski  2-ch placów lub ustawienia pojemników na 

psie odchody. 
 
Przewodniczący Komisji poparł przedmówcę w sprawie wyznaczenia terenu lub ustawienia pojemników na 
psie odchody. Proponował, jak były ustalane opłaty za posiadanie psów, aby z tych środków wydzielić teren 
na wyprowadzanie psów. 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.35 zamknął 
posiedzenie. 
       

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

Przewodniczący Komisji 
 
       Robert Laszuk 

 
Protokół zatwierdzono 
dnia …………..…………….. 

 


