PROTOKÓŁ

NR 23/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim , które odbyło się w dniu 16 maja 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

i trwało od godz. 1200 do godz. 1348

Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący stwierdził, że
na posiedzeniu obecnych było 4 członków Komisji.
Nieobecni - Radny Władysław Górka.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poinformował, że Przewodniczący Rady przedłożył przed
posiedzeniem Komisji do zaopiniowania dodatkowe materiały tj. stanowiska 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 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, 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 2008 r. 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 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN
Stanowiska proponuje wprowadzić do porządku posiedzenia jako pkt 5.

Komisja nie zgłosiła zapytań i uwag do wprowadzenia dodatkowych materiałów do porządku posiedzenia
jak również do przesłanego porządku posiedzenia.
W związku z tym porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 22/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.
2. Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltaika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
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) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin
Brzeski za 2016r.;
2) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy.
5. Zaopiniowanie 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 2008 r. ogłoszonego w
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r. dla terenu produkcyjno – usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia fir-
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my 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 2008 r. 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 2008 r. 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:

Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 22/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 22/2017 z dnia 16 maja 2017r.
Komisja w składzie 4 osobowym - jednogłośnie 4 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2

Odnawialne źródła energii , panele słoneczne, fotowoltaika - zastosowanie w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych.
Temat Przedstawił Artur Ślimak z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego Departament Rozwoju Wsi.

Do pkt 3

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia
12 kwietnia 2017r. do dnia 09 maja 2017r.
Radna Ilona Gwizdak zgłosiła drobną korektę dotyczącą błędu w numeracji stron 7 i 8, na stronie 8 błąd w
nazwisku „Tomczak” .
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego sprawozdania.

Komisja w składzie 4 osobowym - 4 głs. „za”, przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4
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Zapoznanie się z informacją nt.:

ppkt 1

stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2016r.
W dyskusji nad informacją głos zabrali:

Radna Ilona Gwizdak prosi o nie stosowanie w sprawozdaniach skrótów a pełnych nazw zwłaszcza wydziałów urzędu, co ułatwi jego zrozumienie .
Komendant Straży Miejskiej Ireneusz Telego przyjął do wiadomości uwagę i oznajmił, że w przyszłości postara się używać pełnych nazw.

Radna Ilona Gwizdak zadała pytanie odnośnie wymienionych w sprawozdaniu niezapłaconych mandatów.
Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jest to windykacja za mandaty karne z ubiegłych lat m. in. z fotoradaru, która trwa do chwili obecnej ze względu na lekceważenie obowiązku płacenia za przekroczenia
dozwolonej prędkości w miejscach gdzie prędkość powinna być ograniczona.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński skierował pytanie do Komendanta Policji, czy są zabezpieczone dodatkowe patrole policyjne w porze nocnej w czasie gdy wyłączane jest oświetlenie uliczne?

Odpowiedzi udzielił Komendant Policji z Lewina Brzeskiego Wojciech Andruchów, który stwierdził że nie ma
znaczącego wzrostu przestępczości porównując rok 2017 z rokiem 2016, wykrywalność w roku bieżącym
jest minimalnie wyższa niż w roku ubiegłym, jednakże funkcjonariusz potwierdził obawy Przewodniczącego
związanych z negatywnym działaniem braku oświetlenia w godzinach nocnych.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poprosił o udzielenie wyjaśnienia dotyczące 100% wykrywalności przestępstw narkotykowych ujętych w sprawozdaniu.

Komendant Policji wyjaśnił, że ilość w/w procentów jest związana z sumą wykrytych przestępstw narkotykowych podając przykład: jedno przestępstwo narkotykowe i jego wykrycie daje 100% wykrywalności.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Komendanta Policji z zapytaniem jak można skutecznie edukować obywateli, aby swoim zachowaniem nie przyczyniali się do ułatwiania
w popełnieniu przestępstw oraz poprosił o podanie przykładów związanych z tego typu zdarzeniami jakie
miały miejsce na terenie naszej Gminy.

Komendant Policji podał przykład z Leśniczówki, gdzie mieszkaniec zostawił w samochodzie portfel z całą
zawartością po czym, udał się strzyc żywopłot. Następnego dnia zauważył brak portfela. Kolejny przykład z
ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim niedaleko „Biedronki”, mieszkaniec zostawił rower o wartości ok. 1000 zł
bez zabezpieczenia. Komendant zwrócił uwagę, aby wszelkiego rodzaju pojazdy oraz pomieszczenia pozostawione bez nadzoru, były zamykane jakimkolwiek zabezpieczeniem co mogło by w nawet najmniejszym
stopniu utrudnić kradzież bądź włamanie.

Kolejne pytanie zadała Radna Ilona Gwizdak nawiązując do wcześniejszego pytania Przewodniczącego Rady
Waldemara Włodka odnośnie planowanych na rok bieżący działań i spotkań profilaktycznych związanych z
edukacją przeciwdziałania przestępczości i czy można na takie spotkania zgłaszać zapotrzebowanie do komisariatu.
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Komendant Policji oznajmił, iż corocznie w określonych okresach czasu jak np. wakacje, ferie na stałe są
wpisane programy profilaktyczne oraz spotkania( Komendant podał przykłady i nazwy organizowanych
spotkań oraz podał przykłady programów profilaktycznych), które będą się odbywały na bieżąco.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński nawiązał jeszcze do zabezpieczenia w odpowiednią ilość
patroli oraz dyżurów policji w porze nocnej, gdyż zachodzą obawy braku odpowiedniej ilości funkcjonariuszy o odpowiednich porach, oraz podał propozycję wysłania wniosku do Powiatu Brzeskiego o 100% zabezpieczenie w patrole w godzinach nocnych w poszczególnych dniach tygodnia i sformułowanie tego wniosku
na sesji.
Komendant Policji potwierdził fakt wydłużonego czasu przyjazdu patrolu policji do interwencji. Związane
jest to z brakiem odpowiedniej ilości funkcjonariuszy, problem ten dotyczący nie tylko Gminy Lewin Brzeski, ale także Powiatu Brzeskiego jak również całej Polski. Jest to efekt związany z brakiem m. in odpowiedniej ilości chętnych do pracy w policji, długoterminowych zwolnień chorobowych oraz występowanie
wakatów w komisariatach.
Radna Grażyna Michalska poprosiła o poinformowanie, kto jest dzielnicowym w Sołectwie Buszyce i Leśniczówka. Gdzie można uzyskać dokładne na ten temat informacje z numerem telefonu?
Odpowiedzi udzielił Komendant Policji Wojciech Andruchów poinformował, że w dążeniu do poprawy
jakości, szybkości pracy policji oraz zbieranie sygnałów od społeczności lokalnych na temat występujących
zagrożeń są dostępne aplikacje:
 Krajowa Mapa Zagrożeń,
 Moja Komenda.

Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z prośbą o zwiększenie kontroli w godzinach szczytu na drodze powiatowej w m. Nowa Wsi Mała w związku z nadmierną prędkością poruszających się po niej samochodów.
Komendant Policji przyjął do wiadomości i poprosił o zgłaszanie tego typu zachowań.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
ppkt 2

analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2016 z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efekty i problemy.
W dyskusji nad analizą uwagi zgłosili :

Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę na znaczne dopłacanie Gminy do rozliczeń z firmą zajmującą się
wywozem odpadów komunalnych.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że jest to związane ze zwiększoną ilością wytwarzanych śmieci co
potwierdziła kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Joanna Mokrzan dodając,
iż w roku ubiegłym na jednego mieszkańca przypadało 260 kg odpadów a w roku bieżącym odnotowano
znaczny wzrost i jest to 300 kg na jednego mieszkańca . Niedokładna segregacja, a także zwiększona opłata środowiskowa również ma istotny wpływ na koszty. Burmistrz dodał, że umowa z firmą Remondis kończy się w czerwcu przyszłego roku i co się z tym wiąże będą ustalane nowe warunki umowy.
Informację przyjęto do wiadomości.
Do pkt 5

Zaopiniowanie projektów stanowisk w sprawie :
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ppkt 1

stanowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr. XIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008 r. dla terenu produkcyjno- usługowego, magazynowania i składowania określonego symbolem 12 PU, dla realizacji zamierzenia firmy Mawo
Cores Sp. z o.o. polegającej na budowie hali namiotowej na działce nr 1452 w Lewinie Brzeskim,
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Kierownik Wydziały Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza.

Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z pytaniem czy, hala namiotowa nie przysłoni widoku z okna zamieszkującym tereny nieopodal hali.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji uspokoił informacją, iż hala bezpośrednio nie sąsiaduje z
domami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi, także o przysłonięciu widoku z okna nie może byc mowy.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały

Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie stanowiska.
ppkt 2

stanowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr. XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008 r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 37 MN,
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza.
Zapytań i uwag do stanowiska nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego

Komisja w składzie 4 osobowym – 4głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie stanowisko.
ppkt 3

stanowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr. XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszonego
w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr. 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008 r. dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonego symbolem 51 MN,
Uzasadnienie do stanowiska przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza.
Zapytań i uwag do stanowiska nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie niniejszego
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Komisja w składzie 4 osobowym – 4 głs. ”za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie stanowisko.
Do pkt 5

Sprawy różne - wolne wnioski.

Sołtys Weronika Niemczyk z Sołectwa Golczowice zgłosiła wniosek w sprawie usunięcia nielegalnie wybudowanego nasypu, który spiętrzył wodę z potoku (rowu) Borkowickiego i zalał grunty w Golczowicach na
terenie niezalewowym. Prosi o przekazanie informacji do WZMiGW o zniszczeniu podczas konserwacji
rowu Dożyna faszynowania, w tej chwili skarpy się obsuwają.

Radna Ilona Gwizdak poruszyła temat budowy elewatorów na zboże w miejscowości Borkowice przez
właściciela Sp z o.o. Matagro. Inwestycja budzi duże obawy wśród mieszkańców miejscowości ze względu
na jej umiejscowienie obok placu zabaw, kapliczki i przy granicy drogi powiatowej oraz późniejsze użytkowanie wybudowanych obiektów, które spowoduje zwiększony ruch samochodów o dużej ładowności co
negatywnie wpłynie na stan nawierzchni drogi. Mieszkańcy Borkowic są zbulwersowani, gdyż nie zostały
przeprowadzone konsultacje na ten temat, które w znacznym stopniu poprawiły by odbiór przedsięwzięcia.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, wyjaśniając, że w przypadku gdy nieruchomość na której prowadzona będzie inwestycja w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona
jest na tego typu inwestycje nie ma obowiązku przeprowadzania jakichkolwiek zmian, czy interpretacji
zapisów.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Będkowska

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Adaszyński
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