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 P R O T O K Ó Ł     Nr 2/2018 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  11 grudnia 2018r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali  narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26   

i trwało od godz. 1300  do godz.  1430 

Posiedzeniu przewodniczył Radny Przemysław Ślęzak Przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było   6    członków Komisji.  
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego po-
rządku posiedzenia. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono wniosków w związku z tym przedstawia się on 
następująco: 
 

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2018 z posiedzenia  z dnia 30 listopada 2018r. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 20 listo-

pada  2018r. do dnia 03 grudnia 2018r. 
3. Informacja nt. „Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej 
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

2) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi; 

3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości; 

4) nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok; 
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 

                      schronisku dla osób bezdomnych; 
8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019 – 2023; 

9)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim pro    
gramem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

10)   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023; 

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

12) 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; 

13) rocznego planu kontroli na 2019 rok; 
14) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r. 

 
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 
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Do pkt  1 
Zatwierdzenie protokołu   Nr 1/2018  z dnia 30   listopada  2018r. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu   

 Nr  1/2018  z dnia  30 listopada 2018r. 

 
Komisja w składzie  6    osobowym  -  jednogłośnie    6    głs. „za” zatwierdziła protokół 
 
Do pkt  2 

Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 20 li-
stopada  2018r. do dnia 03 grudnia 2018r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do str. Nr 3 odnośnie środków trwałych przekazanych na 
rzecz MGDK w Lewinie Brzeskim, a mianowicie czy będzie możliwość odkupienia tych rzeczy. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara informując, że środki trwałe przekazane 
na rzecz MGDK zostaną do rozdysponowania przez MGDK i to tam należy się zwrócić z prośbą o jakiekol-
wiek informacje w tej sprawie. 
 
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania. 
 
Komisja w składzie 6 osobowym  - jednogłośnie  6 głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. 
 
Do pkt  3 

Informacja nt. „Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, które było poruszane na poprzednich komisjach, dotyczą-
cym zakupu drzew  dla sołectw, czy jest coś wiadomo nt. projektów na przyszłość w tym temacie. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, iż na tą chwilę nie ma takiego  programu, ale nie wyklucza, iż z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich może być taki temat , który będzie skierowany do gmin bądź do 
stowarzyszeń. Jeżeli w przyszłości coś takiego się pojawi Gmina przekaże taką informację na Sołectwa. 
 
Do pkt  4 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 
 
ppkt 1 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej 
opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Pan Artur Kotara informując, że przeprowadzona analiza 
finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że 
niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów od 
mieszkańców nieruchomości jest podniesienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Wpływy z opłat 
stanowią dochody budżetu gmin i w obecnej wysokości nie są wystarczające, aby pokryć koszty związane 
z systemem gospodarowania odpadami. 
W związku z zapisem art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy okre-
ślając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców 
zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat gmina po-
krywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia 
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu 
oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Ponadto 
zgodnie z przepisami środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzy-
stane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji właściciela nieruchomości, 
gdyż zgodnie z dodanym ust. 2a w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W przy-
padku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.” W takim przypadku właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 
 Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zwrócił uwagę na fakt, że  produkcja śmieci w naszej gminie 
drastycznie wzrosła bo o prawie 25% i niestety sami jesteśmy jako mieszkańcy sobie winni, gdyż za osoby 
które nie segregują, koszty ponoszą wszyscy zamieszkujący teren naszej gminy. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił uwagę iż mniej spalamy śmieci dlatego być może jest ich więcej. 
 
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem czy za odpady wielogabarytowe będziemy płacić osobno. 
 
Burmistrz poinformował, że jako gmina chcielibyśmy utrzymać poziom wywozu odpadów na takim samym 
poziomie jaki jest dotychczas, dlatego za odpady wielogabarytowe nie powinniśmy dopłacać. Burmistrz 
dodał, że w przypadku kiedy będziemy wprowadzać ograniczenia do wywozu odpadów nie będzie to funk-
cjonowało, ponieważ ludzie będą wywozić te odpady do lasów a nie do PSZOKu, a tego chcielibyśmy unik-
nąć. Poinformował, że jest w budżecie gminy zaplanowana kwota na usuwanie dzikich wysypisk śmieci, 
które udało się zlokalizować i wyśledzić kto jest odpowiedzialny za wywożenie takich odpadów, lecz nieste-
ty w wielu przypadkach to gmina i wszyscy mieszkańcy ponoszą koszt za usuwanie takich wysypisk.  
Burmistrz poinformował jakie ceny są w sąsiadujących gminach i jak wyglądają tam stawki za wywóz odpa-
dów. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zużytych opon, a mianowicie zwrócił uwagę 
że dawniej firma Remondis wywoziła 4 zużyte opony a teraz opony nie są zabierane. 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan 
poinformowała, że firma Remondis miała swoją instalację do utylizacji opon w Górażdżach i oni mogli sobie 
na to pozwolić a sama utylizacja opon jest bardzo droga lecz można w każdej chwili zawieść zużyte opony z 
samochodów osobowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lewinie Brzeskim. 
 
Radna Ilona Gwizdak podkreśliła iż ważny jest również system edukacji mieszkańców jak segregować śmie-
ci. 
 
 Burmistrz Lewina Brzeskiego wyjaśnił, że gdy był zmieniany system gospodarki odpadami komunalnymi 
wszyscy mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski dostali do domu ulotkę, przypominającą jak należy segregować 
śmieci.  Burmistrz dodatkowo poinformował, że Gmina Lewin Brzeski będzie startowała o dofinansowanie z 
różnych programów pomocowych, aby wdrożyć program edukacyjny dla mieszkańców. Poinformował 
również , iż w Aglomeracji Opolskiej jesteśmy uważani za wzorcową Gminę jeżeli chodzi o segregację i sys-
tem gospodarki odpadami. Burmistrz Lewina Brzeskiego powiadomił że dnia  20 grudnia 2019r.  o godz. 
10:00  odbędzie się spotkanie w Aglomeracji  na którym będzie przedstawiał jak wygląda segregacja u w 
Gminie Lewin Brzeski. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dodał, że w szkole jest prowadzona na bieżąco 
edukacja dzieci dotycząca segregacji śmieci i ochrony środowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  6    osobowym –    6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W projekcie uchwały wprowadza się nowy termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe : 
obecnie obowiązuje termin: 
- z góry do dnia 28 stycznia za dany rok, 
- z dołu do dnia 28 grudnia gdy w ciągu roku następuje zmiana, 
proponuje się termin : 
- z góry do 31 marca za dany rok, 
- z dołu do 31 grudnia, gdy w ciągu roku następuje zmiana w deklaracji. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym –   6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości;  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku z wprowadzeniem nowych stawek dostosowuje się deklarację wraz z załącznikami do 
obowiązujących wysokości z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe odpowiednio 
w sposób selektywny i nieselektywny. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –  6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 4 
 nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Do tut. Urzędu wpłynęło pismo mieszkańca wsi Skorogoszcz w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” 
– drodze gminnej, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 276/3 w Skorogoszczy. W przypadku braku 
akceptacji, wnioskodawca przedstawił warianty alternatywne, tj.: ul. Łąkowa, ul. Przytulna, ul. Pszczela. 
Na zebraniu wiejskim wsi Skorogoszcz mieszkańcy podjęli jednogłośnie stanowisko o nadaniu nazwy ulicy 
– ulica Pogodna. 
W związku z powyższym, przedkładam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” 
w Skorogoszczy dla działki nr 276/3, ark. mapy 2, KW OP1B/00025608/5. 
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Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  6   osobowym –    6  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 
rok; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-
rek Nowak informując, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu 
oraz pomocy rodzinom dotkniętym skutkami nadużywania alkoholu. Działania te gmina podejmuje w opar-
ciu o roczny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem pro-
gramu należy dokonać diagnozy skali i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczo-
ne 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 2019 opracowane zostały na podstawie informacji ze 
szkół z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Domu 
Dziecka w Skorogoszczy, Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich 
rodzin oraz Poradni Odwykowej w Brzegu. 
W programie uwzględniono następujące zadania: 
- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, 
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień, 
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 
- finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie 
przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować 
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania 
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na pozio-
mie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem proble-
mów  alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame. 
Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań 
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami 
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniami dotyczącymi projektu uchwały odnośnie zezwoleń i zmiany 
która nastąpiła w 2018 r. dotyczącej limitów na alkohole na które Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Spo-
łecznych udzielił odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie 6 osobowym – 6 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
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ppkt 6 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-
rek Nowak informując, że 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 narko-
manii 
ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie 
realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame, tj: 
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim, 
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień, 
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym – 6  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –  schronisku 
dla osób bezdomnych; 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Pani Alicja Cieślik informując, że Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia 
osobom bezdomnym jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie 
niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca "prawa schronienia" we 
własnym zakresie. Na terenie Gminy Lewin Brzeski powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej za pomocą schroniska dla bezdomnych, do którego osoby "bezdomne", pozbawione schronie-
nia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wydanej decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę upoważnioną. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 

przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego z art. 8 ustawy o pomocy spo-
łecznej. Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Schronisko dla bezdomnych jest jed-
ną z form ośrodków wsparcia. 

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zwrócił się z zapytaniem do Pani Kierownik MGOPS o ilość osób 
które gmina musi utrzymać w schronisku dla osób bezdomnych. 
 
Kierownik MGOPS poinformowała, że na tą chwilę jest ok 10 osób i jest to liczba która cały czas się zmienia 
oraz poinformowała , że jest to koszt ok 3.500 tys. zł. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem o wartość  kryterium. 
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Pani Alicja Cieślik udzieliła odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6    osobowym –   6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 8 
 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Alicja Cieślik informując, że Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kryterium to od dnia 1 
października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w 
rodzinie. 
Natomiast ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 (Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. ogłoszony w M. P. z 2018 r., 
poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium docho-
dowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Uchwała obo-
wiązuje od 1 stycznia 2019 roku. 
Zgodnie ze wskazówkami MRP i PS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 
2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. 
P. z 2018 r., poz. 1007) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium docho-
dowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały pod-
wyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb żywieniowych. 
Uchwalenie uchwały z mocą od 1 stycznia 2019 roku jest korzystne dla osób potrzebujących wsparcia. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: Kierownik MGOPS, Radna Ilona Gwizdak, Zastępca Burmi-
strza Pan Dariusz Struski 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym  –     6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 9 

   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim pro    
gramem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią 
kwoty: 
701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1358). 
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Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniają-
cym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. 
Jednak zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na posiłek i pomoc rzeczową 
podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekra-
cza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwro-
tu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 
Zgodnie ze wskazówkami MRP i PS w zakresie realizacji uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Pomoc Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji 
z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium 
jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę 
kryterium dochodowego do 150 % kryterium, tj. do wysokości dochodu, do której nie żąda się zwrotu wy-
datków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. W związku z 
trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej 
podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania umożliwi osobom i rodzinom 
zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych. 
Uchwalenie uchwały z mocą od 1 stycznia 2019 roku jest korzystne dla osób potrzebujących wsparcia. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie     6  osobowym – 6       głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 10 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 ; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Alicja Cieślik informując, że w celu realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 niezbędne jest przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie 
ustanowienia przez Gminę Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zapewni 
on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wy-
chowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 
W związku z ustanowieniem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od dnia 1 stycznia 
2019 r. przestanie obowiązywać program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Zastępcą Burmistrza Pan Dariusz Struski  poinformował, że dotychczasowy program, który obowiązywał, 
miał nazwę „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zmienił nazwę  na „Posiłek w szkole i w domu”  i jest 
on rozbudowany moduł 3. 
 
Pani Urszula Smolińska Skarbnik Gminy dodała jaka jest kwota zabezpieczona  na dożywianie w budżecie 
gminy na 2019r. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
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Komisja w składzie   6    osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 11 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –    
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że projekt 
uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację za-
dania- utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu na kolejny 
rok budżetowy 2019. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Łukasz Bacajewski poinformował, że według jego opinii współpraca z  Panem Konserwatorem Za-
bytków nie jest łatwa oraz wyjaśnił dlaczego ma takie zdanie. 
 
Radna Ilona Gwizdak również podzieliła się  doświadczeniem ze współpracy z Panem Konsekratorem za-
bytków i wyraziła nadzieję, że w przyszłości współpraca będzie się lepiej układała. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego poinformował, że jest dużo skarg na pracę Pana Konserwatora oraz wyjaśnił 
jakie były podejmowane działania do tej pory w tej sprawie, aby usprawnić jego pracę oraz podał przykład 
niepomyślnej współpracy z Panem Konserwatorem. 
 
Sekretarz Gminy dodała, że kwota dofinansowania jest kwotą roczną. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –   5     głs. „za”  1 głs. „przeciw” zaopiniowała  pozytywnie projekt 
uchwały. 
 
ppkt 12 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Barbara Chyża informując, że projekt 
uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania- utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału komunikacji i 
Drogownictwa starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim na kolejny rok 
budżetowy 2019r oraz wyjaśniła dlaczego kwota dofinansowania ulega zwiększeniu. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy poprawiła się jakość usług osób obsługujących w 
Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała , że w ostatnim czasie nie wpłynęła żadna skarga. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –   6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 13 

rocznego planu kontroli na 2019 rok; 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem odnośnie braku ujęcia w planie kontroli świetlic wiejskich. 
 
Radny Władysław Górka poinformował, że świetlice były kontrolowane oraz wymienił w których miejsco-
wościach. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –    6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 14 

zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r.; 
 

Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest możliwość uzupełnienia w miarę potrzeb o dodatko-
we tematy. 
 
Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z wnioskiem w imieniu mieszkańców sołectwa Błażejowice o : 
- usuniecie gałęzi obok bloków w miejscowości Błażejowice; 
- w Borkowicach- regularne czyszczenie drogi powiatowej. 
 
Radna podziękowała za interwencję w sprawie suszarni Pana Matejki odnośnie huku, szumu, dużego zapy-
lenia, łusek kukurydzy fruwających na okoliczne domy itp. oraz zwróciła się z zapytaniem czy była już jakaś 
kontrola w tej sprawie. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej Pani Joanna 
Mokrzan, informując że przyszła już wstępna odpowiedź ze Starostwa Powiatowego i wytłumaczyła co 
zawierała ta odpowiedź. 
 
Sołtys miejscowości Kantorowice poinformował, że mieszkając bądź budując domek na wsi niestety trzeba 
się liczyć z tym, że w okresie żniw jest głośno oraz jest czasami nieprzyjemny zapach ze względu na hodow-
lę zwierząt i zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość, ponieważ nie sztuką jest pozamykać wszystkie przedsię-
biorstwa i pozbawić ludzi pracy. 
 
Radny Władysław Górka  poinformował, że suszarnia Pana Matejki spełnia wszystkie wymogi i posiada 
wszystkie certyfikaty, które pozwoliły wybudować suszarnię w Błażejowicach. 
 
Radny Łukasz Bacajewski wnosi o montaż trzech lamp oświetleniowych na osiedlu za szkołą (obok Młyna). 
 
Radny Przemysław Ślęzak kontrola wycinki drzew na ul. Kolejowej oraz  przecięcie gałęzi drzew  i krzewów 
na drodze z Nowej Wsi Małej do Jasiony. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
M. Kowalska  

Przewodniczący Komisji 
 

          Przemysław Ślęzak 
 
 


