P r o t o k ó ł Nr 27/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 16 maja 2017r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
26. Posiedzenie otworzył o godz. 1330 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 4 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. Nieobecni radni : Roman Pudło, Dariusz Zięba, Przemysław Ślęzak.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował o przedłożonych przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej dodatkowych materiałów, które zostały przekazane radnym na posiedzeniu komisji dot.
zaopiniowania projektów stanowisk w sprawie :
1) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno –
usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12PU, dla realizacji zamierzenia
firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie
Brzeskim;
2) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN;
3) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN.
Zaproponował wprowadzić do porządku posiedzenia jako pkt 5, a kolejny pkt otrzymuje Nr 6.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła przedłożone projekty stanowisk
i wprowadziła do porządku posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania.
W związku z powyższym porządek posiedzenia przedstawia się następująco :
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji pn. „Rewitalizacja starorzecza Nysy KłodzkiejOchrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu
przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury
towarzyszącej”.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2017 z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2017r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 kwietnia
2017r. do dnia 09 maja 2017r.
4. Zapoznanie się z informacją nt.:
1) stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2016r.;
2) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
5. Zaopiniowanie projektów stanowisk w sprawie :
1) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla
terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12PU,

dla realizacji zamierzenia firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na
działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim;
2) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN;
3) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
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 4 członków - 4 głs. „za” przyjęła porządek
posiedzenia.
Do pkt 1
Wizja lokalna na terenie inwestycji pn. „Rewitalizacja starorzecza Nysy Kłodzkiej-Ochrona in situ
gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.
Komisja przeprowadziła wizytację stanu zaawansowania realizacji zadania pn. „Ochrona in situ
gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej".
W trakcie przeprowadzonej wizji Komisja stwierdziła, iż:
1. Zadanie realizowane jest przez Wykonawcę, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego
ustawy Prawo zamówień publicznych, firmę ERTER sp. z o.o. z Jędrzejowa.
2. W trakcie wizytacji wykonywane były roboty budowlane związane z: oświetleniem parkowym,
pomostami drewnianymi, ścieżkami rekreacyjnymi, wieżą widokową.
Stan zaawansowania prac a także zaangażowanie Wykonawcy zostały ocenione pozytywnie. Termin
zakończenia realizacji zadania określony w umowie z Wykonawcą na dzień 31.07.2017r., nie jest zagrożony.
Po przeprowadzonych oględzinach Komisja zapoznała się z dokumentacją techniczną zadania oraz
sformułowała następujące wnioski i zalecenia :
1. W celu poprawy bezpieczeństwa wnosi o dodatkowe wykonanie w ramach inwestycji monitoringu
wizyjnego umożliwiającego identyfikację twarzy użytkowników. Proponuje się usytuowanie kamer na
słupach oświetleniowych.
2. Dokonać przeglądu drzew i usunąć suche gałęzie oraz jedno suche drzewo.
3. Oszacować koszty nabycia na mienie gminne działki nr 195/2 położonej w Lewinie Brzeskim przy
„starorzeczu” stanowiącej własność prywatną.
4. Dokonać cięć pielęgnacyjnych akacji zlokalizowanych w okolicy krzyża pokutnego.
Na tym Komisja zakończyła wizję w terenie.
Do pkt 2
Zatwierdzenie protokołu Nr 26/2017 z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2017r.
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Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokółu.
Protokół był przesłany pocztą elektroniczną do tych Radnych , którzy wyrazili życzenie 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 4 radnych zatwierdziła protokół Nr 26/2016 - jednogłośnie– 4 głs. „za”.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12
kwietnia 2017r. do dnia 09 maja 2017r.
Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o wydzierżawioną
dwukrotnie nieruchomość gruntową, działkę nr 443/5 przeznaczoną na cele rolne położoną w Lewinie
Brzeskim.
Burmistrz Artur Kotara i Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk –
Jaromin wyjaśnili, że działka nr 443/5 położona w Lewinie Brzeskim została wydzierżawiona dla dwóch
różnych dzierżawców w części tj. o pow. 0,5000 ha i o pow. 0,7157 ha.
Radny Antoni Rak zapytał o przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulic
w mieście Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk i Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny
(członkowie komisji ds. konsultacji) poinformowali, że większość osób biorących udział w konsultacjach
było niezadowolonych, w ogóle nie znali ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nie widzieli potrzeby
zmiany nazwy ulic. Uważali, że środki wydatkowane na zmianę nazwy ulic winne być w inny sposób
wykorzystane, np. na budowę chodników czy basenu.
Ponadto żaden z mieszkańców ulicy
Świerczewskiego nie wziął udziału w konsultacjach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że otrzymał informację od mieszkańców
ulicy Świerczewskiego, że nie zostali poinformowani o terminie przeprowadzenia konsultacji.
Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała, że osobiście z pracownikiem Wydziału wywiesiły
w każdej klatce budynku informację o terminie przeprowadzenia konsultacji oraz o propozycji zmiany
nazwy ulicy.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy są osoby zainteresowane
kupnem nieruchomości gruntowej działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha położonej w ulicy Powstańców Śląskich
w Lewinie Brzeskim zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” Podstrefa Lewin Brzeski.
Burmistrz wyjaśnił, że ogłoszono kolejny przetarg ustny nieograniczony i obniżono cenę do przetargu. Są
osoby zainteresowane, ale nie przystępują do przetargu.
Przewodniczący Komisji zapytał Burmistrza o spotkanie w Starostwie Powiatowym w Opolu dot. złożenia
wspólnego wniosku na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie
opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.
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Burmistrz poinformował, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Opolu oraz ośmioma gminami złożono
wniosek do Aglomeracji Opolskiej o pozyskanie środków na realizację niniejszego zadania. W ramach tego
zadania planuje się zagospodarować teren przy stacji PKP, ponadto przy realizacji tego zadania planuje się
również wyposażyć teren miasta i gminy w dodatkowe punkty świetlne. Powyższy wniosek był już
rozpatrywany przez ekspertów i wniesione zostały uwagi. W związku z tym odbyło się spotkanie w celu
opracowania odpowiedzi na złożone uwagi. Jeżeli otrzymamy odpowiednią liczbę punktów to jest
możliwość otrzymania środków finansowych.
Radny Antoni Rak i radny Piotr Barszcz zapytał o spotkanie w Lokalnej Grupie Rybackiej.
Burmistrz poinformował, że wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej na którym
omówiono możliwości pozyskania środków na realizację projektów. LGR planuje ogłosić na II półrocze
nabór wniosków, gmina planuje złożyć wniosek dot. budowy miasteczka rowerowego przy terenie „Orlika”
w Lewinie Brzeskim, gdzie można pozyskać 300.000 zł na realizację tego zadania.
Komisja nie wniosła więcej zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 4
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2016r.;
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na 100% wykrywalność przestępczości narkotykowej. Jest to
zadziwiające, uważa gdyby była taka wykrywalność, to nie było by problemów z narkotykami w naszej
gminie. Przecież wiemy bardzo dobrze, że narkotyki i inne środki odurzające są dostępne wśród młodzieży
szkolnej jak i wśród dorosłych. Gdyby była taka wykrywalność to nie byłoby żadnych problemów
z narkotykami.
Komendant Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Wojciech Andruchów odnosząc się do wypowiedzi
poinformował, że prowadzone postępowania przygotowawcze wobec ujawnionej przestępczości
narkomani lub nietrzeźwego kierowcy zostało zakończone poprzez skierowanie aktu oskarżenia do Sądu,
to uważa się za wykrytą i zakończoną sprawą. Mamy świadomość, że jest więcej osób handlujących
narkotykami na terenie gminy jak i nietrzeźwych kierowców. Na wskaźnik 100% wykrywalności wpływa
ilość zakończonych postepowań, jest to Policyjna statystyka, która funkcjonuje na terenie kraju.
W przypadku nie wykrycia sprawcy, powoduje obniżenie wykrywalności przestępstw.
Radny Piotr Barszcz zapytał czy Komisariat w Lewinie Brzeskim ma możliwość przeprowadzić badania
trzeźwości kierowcy.
Komendant Wojciech Andruchów wyjaśnił, że w przypadku podejrzenia, że zatrzymany kierowca prowadzi
pojazd pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, to Komisariat nie posiada takiego sprzętu. Dlatego
też zostaje przewieziony do placówki zdrowia w Brzegu. Gdzie jest dla tej osoby przebadana krew.
Komisariat w tym czasie przeprowadza postępowanie przygotowawcze. Policję nie stać na wyposażenie
w sprzęt pozwalający wielokrotnie zbadać zawartość alkoholu w organizmie, gdyż jego koszt wynosi 15.000
zł. Zdarza się, że są Gminy, które przeznaczają środki w swoich budżetach na zakup tego urządzenia.

4

Komisariat był wyposażony w 7 testerów, dzięki środkom z
Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu

Rozwiązywania

Przewodniczący Komisji zapytał czy jest prowadzona statystyka o ilości zatrzymanych kierowców pod
wpływem narkotyków.
Komendant odpowiedział, że jest prowadzona ogólna statystyka osób kierujących pojazdem pod wpływem
alkoholu i pod wpływem środków odurzających.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zmniejszającą się liczbę pouczeń
a zwiększającą się liczbę mandatów, biorąc pod uwagę lata 2012 -2016, zapytał o powód tak dużej liczby
mandatów.
Komendant wyjaśnił, że bardziej skutkuje danie mandatu jak pouczenie, ale w dalszym ciągu udzielane są
pouczenia. Zaznaczył, że aż 70% udzielonych mandatów dotyczy tych samych osób, wobec których
zastosowano pouczenie. W przypadku nie przyjęcia mandatu za popełnione wykroczenie, sprawa
kierowana jest do sądu.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta było o sprawy kadrowe Komisariatu Policji,
ponieważ brak jest w przedłożonej informacji, który ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców naszej
gminy.
Komendant wyjaśnił, że Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim liczy 26 osób, na dzień dzisiejszy do służby
nie może przystąpić 8 funkcjonariuszy z uwagi, że przebywają na zwolnieniach lekarskich oraz że są
oddelegowani. Ponadto 3 wakaty są nieobsadzone. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy
Lewin Brzeski wspomaga ich Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Należy zaznaczyć, że problem kadrowy
jest nie tylko w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim ale też w Komendzie Powiatowym Policji w Brzegu,
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu jak i w kraju.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, że mieszkańcy gminy mogą się czuć
zagrożeni bezpieczeństwem, biorąc pod uwagę obecną liczbę funkcjonariuszy w Komisariacie Policji
w Lewinie Brzeskim, która obsługuje aż dwie gminy.
Komendant wyjaśnił, że dodatkowe patrole są zapewnione na terenie Gminy Lewin Brzeski przez Komendę
Powiatową Policji w Brzegu.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zbliżający się okres wakacji,
gdzie w związku z kąpieliskiem odwiedza naszą gminę dużo osób przyjezdnych a przy obecnej obsadzie
Komisariatu ma wątpliwość czy będzie zapewnione bezpieczeństwo dla naszej Gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał o prognozę zagrożeń na terenie gminy oraz o aplikację „Krajowa Mapa
Zagrożeń”.
Komendant odpowiadając wyjaśnił, że nie przewiduje się wielkich zmian, biorąc pod uwagę aktualną
statystykę, gdyż jest na tym samym poziomie. Zwiększyła się tylko liczba interwencji. Jeśli chodzi o mapę
zagrożeń to każdy ma możliwość zgłoszenia zagrożenia o którym wie lub które zaobserwował. Jest to
ogólnopolski program zagrożeń a jest ich aż 27, podał kilka przykładów oraz poinformował o sposobie
realizacji po otrzymaniu zgłoszenia zagrożenia.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań do przedłożonej informacji.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją podkreślając, że jest zaniepokojona brakami kadrowymi
w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo
mieszkańców gminy.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek poinformował, że również Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska wyraziła zaniepokojenie dotyczące zbyt małą obsadą Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim,
w szczególności chodzi o brak zastępstw za nieobecności funkcjonariuszy Komisariatu , co ma bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lewin Brzeski.
Członkowie Komisji poparli propozycję Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie Komisja przystąpiła do zapoznania się ze sprawozdaniem Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że Komendant przeprowadził wiele
różnych inicjatyw w ciągu roku.
Natomiast Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na przedstawioną tabelę w sprawie
przeprowadzonych interwencji na ternie gminy Lewin Brzeski.
Komendant Straży Miejskiej Ireneusz Telego zabierając głos wyjaśnił, że w powyższej tabeli nie zostały ujęte
wszystkie przeprowadzone interwencje.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę na wyegzekwowaną kwotę z tytułu niezapłaconych mandatów karnych.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.

Komisja przystąpiła do zapoznania się z kolejną informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie
gminy Lewin Brzeski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na problemy stanu technicznego
budynku OSP w Lewinie Brzeskim i nie tylko w Lewinie Brzeskim.
Członkowie Komisji poparli przedmówce.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że gdyby nie ochotnicy OSP to było by bardzo ciężko
w naszej gminie. Ponieważ to oni bezinteresownie pomagają w zabezpieczeniu organizowanych imprez
masowych, zawsze są wszędzie. Ratują, pomagają, ma dla nich same pochwały. Złożył na ręce Prezesa
Miejsko – Gminnego OSP w Lewinie Brzeskim podziękowania z prośbą o przekazanie strażakom.
Członkowie Komisji poparli Przewodniczącego i również złożyli podziękowania za zaangażowanie
i działania jakie wykonują.
Radny Piotr Barszcz zapytał o możliwość pozyskania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łosiów.
Prezes M-G OSP Lewin Brzeski Piotr Cierpisz poinformował, że brakuje środków finansowych na zakup
samochodu dla OSP Łosiów, obecnie jednostka OSP Łosiów użytkuje samochód ratowniczo – gaśniczy OSP
Lewin Brzeski. Najpilniejszą potrzebą jest pozyskanie samochodu dla OSP Lewin Brzeski, tym bardziej, że
jest możliwość otrzymania dotacji w wysokości 240.000 zł, prawdopodobnie uda się do m-ca września
br.zakupić samochód. Obecnie Państwowa Straż Pożarna nie może przekazywać samochodów dla
jednostek OSP.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę na spadek ilości pożarów w roku 2016, bo aż o 70% w stosunku do roku
poprzedniego.
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Piotr Cierpisz wyjaśnił, że duży wpływ na ilość pożarów miały przede wszystkim warunki atmosferyczne jak
i bardzo dużo podpaleń.
Komisja zapoznała się z informacją. Jeszcze raz Przewodniczący Komisji złożył podziękowania członkom
jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy.
ppkt 2
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy;
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny podkreślił, iż przedłożona analiza składa się
w większości z przepisów prawnych (cytowanych ustaw) i danych. Zeszłoroczna informacja była bardziej
czytelna, było więcej danych finansowych na której można było przeprowadzić analizę finansową.
Następnie zapytał o ponoszone koszty z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz czy gmina z tego tytułu
musi dopłacać? Jakie winne być stawki opłat, aby gmina nie musiała dopłacać.
Burmistrz poinformował, że aby gmina nie ponosiła dodatkowych kosztów należałoby podnieść stawkę
o 10% lub zlikwidować pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, tak zrobiły niektóre gminy np. Gmina
Popielów. Stawki opłat do końca umowy z firmą wywożącą odpady nie będą zmienione. Analizowane są
cały czas koszty, ale należy również mieć na uwadze koszty budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Jest możliwość pozyskania środków unijnych na budowę takiego punktu.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta dotyczyło liczby złożonych deklaracji od
2013r. w stosunku do liczby mieszkańców gminy oraz aktywnych deklaracji.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan wyjaśniła ile jest
złożonych deklaracji, które są aktywne czyli funkcjonują na dzień dzisiejszy to 2607. Liczba złożonych
deklaracji ulega często zmianie w związku z różnymi sytuacjami rodziny. W związku ze zmianą przepisów to
teraz zarządcy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych składają deklaracje, a nie
poszczególni mieszkańcy. Wszystkie gospodarstwa są objęte systemem gospodarowania odpadami w
gminie ( gospodarstwa zabudowane, niezabudowane, tereny rekreacyjne).
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny i Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił się
o potwierdzenie, że wszystkie gospodarstwa domowe złożyły deklaracje.
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że w tej kwestii musi się wypowiedzieć Wydział FinansowoBudżetowy. Następnie wyjaśniła co oznaczają deklaracje „O” - są to gospodarstwa, które nie wytwarzają
odpadów, gospodarstwa niezamieszkałe.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że zdarza się jak mieszkańcy mają problem
z segregacją odpadów. Pomimo, że są wyszczególnione rodzaje odpadów komunalnych i gdzie należy je
składać, to zdarza się, że niektóre odpady, które są kwalifikowane jako niebezpieczne ( , styropian, papa,
szkło zbrojeniowe) mieszkańcy pozbywają się tych odpadów wrzucając do odpadów mieszanych. Uważa, że
jest to ukryte pozbywanie się odpadów niebezpiecznych. Odpadów takich, nie można oddać w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dlatego też czy nie będzie bezpieczniej dokonywać
odbioru tych odpadów w punkcie.
Burmistrz poinformował o możliwościach i kto może dokonywać rozbiórki odpadów niebezpiecznych oraz
miejscach składowania tych odpadów.
Kolejno Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zwiększone koszty poniesione w związku z odbiorem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w stosunku do roku 2015 - o około
8,5%. Również wzrosły koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z Gminnego Punktu
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w stosunku do roku 2015 – o około 12,6%. Zapytał czy
zwiększone koszty dotyczą zwiększonej opłaty środowiskowej?
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że zwiększone koszty m.in. dotyczą podniesionej opłaty
środowiskowej. Jak również coraz więcej mieszkańców przywozi odpady do GPSZOK, jak i więcej jest
wyprodukowanych odpadów. Corocznie zwiększa się ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców –
średnia za 2016r. wyniosła 302,1kg/osobę. Średnia opolska jest większa od naszej gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał o deklaracje niezerowe.
Kierownik Wydziału GK wyjaśniła, że dotyczy tych osób, które złożyły deklaracje i wytwarzają odpady.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło – czy wszystkie osoby posiadające domki letniskowe
na terenach rekreacyjnych złożyły deklaracje, wykazanych jest 99 deklaracji.
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że w tym zakresie nie udzieli odpowiedzi, ponieważ odpowiedzialny
jest Wydział Finansowo-Budżetowy, ale w stosunku do roku 2015 to wzrosła liczba deklaracji, dzięki
podjętym działaniom. Też trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie działki rekreacyjne są zabudowane
domkami letniskowymi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na liczbę wystawionych tytułów
wykonawczych, następnie zapytał jakie wynoszą zaległości w opłatach za odpady.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zaległości w opłatach za odpady od roku 2013
wynoszą ok. 280.000 zł.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski
Andrzej Grabny, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał czy jest możliwość otrzymania informacji o wysokości kwoty
jaka winna być wpłacona w stosunku do złożonych deklaracji oraz jaki % osób, które złożyły deklaracje nie
uiszcza opłaty z tytułu odbioru odpadów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że powyższą informację przedłoży na najbliższej sesji.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.
Do pkt 5
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu :
Omówienia przedłożonych projektów stanowisk z upoważnienia Burmistrza dokonał Kierownik
Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza. Poinformował, że wpłynęły 3 wnioski o wydanie
interpretacji zapisów dla mpzp miasta Lewin Brzeski, w związku z tym zostały przedłożone projekty
stanowisk do zaopiniowania. Następnie poinformował, kto składał wnioski i o jakie interpretacje wystąpił.
ppkt 1
stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu
produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12PU, dla realizacji
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zamierzenia firmy Mawo Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452
w Lewinie Brzeskim;
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że Firma MAWO CORES Sp. z o.o. Lewin Brzeski wybudowała już na tym
terenie namiot magazynowy, jest już wybudowany od 1,5 roku, czyli to nie będzie obiekt tymczasowy.
Wynika z tego, że to nie ma być obiekt budowalny czyli gmina nie będzie mogła budynek opodatkować a
przecież firma czerpie zyski. Dlatego też nie zgadza się z taką interpretacją.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni Rak,
radny Piotr Barszcz, Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła wydać negatywną opinię.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie zaopiniowanie niniejszego projektu
stanowiska. Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała negatywnie stanowisko.
ppkt 2
stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN;
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do przedłożonego projektu stanowiska i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
stanowiska. Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt stanowiska.
ppkt 3
stanowiska w sprawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca
2008r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN;
Komisja nie wniosła zapytań i uwag do przedłożonego projektu stanowiska i nie odbyła się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosownie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
stanowiska. Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie stanowisko.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Radny Antoni Rak zapytał o termin ustawienia koszy ulicznych.
Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że wystąpiono do zarządcy dróg o ustawienie koszy na odpady,
również na terenie miasta zostaną ustawione kosze na odpady.
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego w n o s i o wyczyszczenie studzienek ściekowych
położonych w ulicy Kilińskiego , Kasztanowej i Krótkiej oraz o naprawienie uszkodzonej studzienki przy ul.
Kilińskiego ( przy posesji Nr 1a) w Lewinie Brzeskim.
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Radny Robert Laszuk z Lewina Brzeskiego w n o s i o:
1) ustawienie na terenie miasta kilku specjalnych pojemników na psie odchody;
2) wystąpienie do Dyrektora Gimnazjum w Lewinie Brzeskiem o usunięcie rosnących drzewek i krzewów
na murze sklepienia bram wejściowych na teren szkoły.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny w n o s i o :
1) uzupełnienie ubytków w drodze przy wjeździe w ulicę Powstańców Śl. od ulicy Kościuszki koło
Marketu „Polo” w Lewinie Brzeskim,
2) uzupełnienie ubytków w drodze ul. Buczka w Lewinie Brzeskim,
3) zamontowanie tablicy nazwy szkoły przy głównym wejściu ( od strony tzw. wozowni) do Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Na zakończenie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim zaprosił na Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki
Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 29 czerwca br. o godz. 900 w Rynku w Lewinie
Brzeskim.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.35 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Halina Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

Protokół zatwierdzono
dnia 21 czerwca 2017r.

10

