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P R O T O K Ó Ł   NR 3/2018 
 

z posiedzenia Komisji  Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim           
  odbytym w dniu  12 grudnia 2018r. 

 
 

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

26. Posiedzenie otworzył o godz. 1500 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk. Powitał 

wszystkich zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 6 członków stanowi wymagane quorum  do 

podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

 
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco : 
 

1. Zatwierdzenia protokołu Nr 1/2018 i Nr 2 z posiedzenia  z dnia 30 listopada 2018r. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  

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

1) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
2) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości; 
3) nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 

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

dla osób bezdomnych; 
7) 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; 

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

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

10) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  
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 2019 rok; 

5. Sprawy rożne, wolne wnioski i zapytania. 
 
Komisja w składzie 6 osobowym  jednogłośnie 6 głs. „za”  przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 
 

Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2018 z dnia 30 listopada 2018r. (wspólne posiedzenie komisji)  

i Nr 2/2018 z dnia 30 listopada  2018r. 

 
Przystąpiono do przyjęcia: 

 protokołu Nr 1/2018 z dnia 30 listopada 2018r. 



 2 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zatwierdzenie  protokołu  Nr 1/2018  z dnia  

30 listopada 2018r. 

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

 protokołu Nr 2/2018 z dnia 30 listopada 2018r. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści  protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu Nr 2/2018  z dnia  

30 listopada 2018r. 

Komisja w składzie 6 osobowym  -  jednogłośnie 6 głs. „za” zatwierdziła protokół. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaproponował, aby przed posiedzeniem komisji każdy  
z członków komisji otrzymał pocztą elektroniczną na swój prywatny adres protokół z posiedzenia komisji, 
każdy radny będzie mógł się wcześniej zapoznać -  radni  wyrazili zgodę. 
 
Do pkt  2 
 

Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  

20 listopada 2018r. do dnia 03 grudnia 2018r.  

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania:  

 
Zapytania i uwagi: 
 
- Radny Antoni Rak zapytał o wybory sołtysa sołectwa Błażejowice. 
Burmistrz poinformował, że wybory odbyły się 4 grudnia br. mieszkańcy na zebraniu wiejskim wybrali 
ponownie na sołtysa Panią Alinę Siuzdak. 
 
- Radny Roman Pudło zapytał o wyznaczoną osobę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy 
wobec Burmistrza. 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała, że to Ona została wyznaczona do wykonywania czynności 
z zakresu pracy których Burmistrz nie może.  
 
- Radny Dariusz Zięba zapytał o przekazane środki trwałe na rzecz Miejsko – Gminnego Domu Kultury  
w Lewinie Brzeskim. 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że w związku z wymianą mebli w Urzędzie a 
zainteresowaniem Domu Kultury przekazano nieodpłatnie zbędne środki trwałe. 
 
- Radny Antoni Rak zapytał o nabycie nieruchomości na stan Gminy od Przedsiębiorstwa Rolno – 
Handlowego – Usługowego „LESROL” z siedzibą w Leśniczówce. 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, aby w przyszłości umożliwić dojazd rolnikom do pól postanowiono 
przejąć działki na stan gminy. Jedna działka stanowi drogę a druga użytek – rola. Działka stanowiąca drogę 
przechodzi przez tory, gdzie PKP planuje zamknąć przejazd przez tą drogę, a tak będzie to droga gminna. 
 
- Radny Antoni Rak zapytał Burmistrza o udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz  
o udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytania informując, że: 
- ZGŚO zwołał I posiedzenie Zgromadzenia na którym dokonano wyboru Zarządu ZGŚO oraz Organów 
Zgromadzenia ZGŚO.  Na Przewodniczącego Zgromadzania został wybrany Burmistrz Miasta Kluczborka 
Jarosław Kielar, Mnie wybrano na Zastępcę Przewodniczącego; 
- narada Rady Budowy odbywa się po to aby ocenić postęp realizacji prac zadania budowa kanalizacji 
sanitarnej, omawiany jest zakres dodatkowych koniecznych prac. W tym roku nie zakończy się rozpoczęta 
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budowa kanalizacji, największy problemy budowy jest w Przeczy z uwagi na wysoki poziom wód 
gruntowych. W m. Chróścina zostały już położone rury, rozpoczęto już prace porządkowe. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim to zostaną rozpoczęte prace od ulicy 
Powstańców Śląskich w kierunku ronda.  
 
- Radny Roman Pudło zapytał co to jest Centrum Usług Społecznych w Warszawie. 
Burmistrz wyjaśnił, że Centrum Usług Społecznych jest jednostką organizacyjną, zorganizowała konferencję  
na której omawiany był projekt ustawy umożliwiający połączenia w jedną jednostkę: M-GOPS - Świetlica 
Terapeutyczna – M-GDK – usługi oświatowe.  
 
-  Radny Dariusz Zięba zapytał o regulamin użyczenia domków typu „jarmarkowego” w Rynku w Lewinie 
Brzeskim. 
Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to ustawionych w Rynku stoisk handlowych przy lodowisku, w związku 
z tym należało ustalić zasady ich korzystania. 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, iż domki zostały postawione w ramach projektu budowy 
lodowiska przy udziale środków unijnych. Powyższe domki można do końca lutego 2019r. bezpłatnie 
wynająć na różną działalność, tak będzie przez pięć lat.   
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania. 
Komisja w składzie 6 osobowym  - jednogłośnie  6 głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie za w/w 
okres. 
 
Do pkt  3 
 

Informacja nt. „Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że przedłożona informacja jest bardzo obszerna  
i wyczerpująca. Zwrócił uwagę na zapis dot. funkcjonowania 832 gospodarstw rolnych w gminie w tym na 
terenie wiejskim 807, a na terenie miasta 25 gospodarstw. Jest zaskoczony, że aż na terenie miasta jest tyle 
gospodarstw. W przedłożonej informacji nie ma wyszczególnionej informacji o gospodarstwie po byłej 
Cukrowni „Wróblin” w Lewinie Brzeskim, czy w dalszym ciągu funkcjonuje, ponieważ grunty są obsiane. 
 
Na powyższe zapytanie odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
Wioletta Kruk - Jaromin wyjaśniając, że opracowując tą informację brała pod uwagę gospodarstwa które 
zajmują się m.in. hodowlą. Nie brano pod uwagę gospodarstw zajmujących się uprawą. Brak jest kontaktu  
z tym gospodarstwem, nie zgłaszało żadnych strat w zeszłorocznej suszy, może grunty zostały 
wydzierżawione.  
 
- Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło zamontowania radaru pogodowego w naszej 
gminie w celu dokładnego sprawdzania pogody, o powyższy radar starał się były Radny Sejmiku 
Województwa Opolskiego ponieważ okazało się, że w naszej gminie przez dwa miesiące nie padał deszcz a 
instytut prowadzący monitoring suszy informował, że w naszej gminie nie było suszy.   
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, iż czytając w przedłożonej informacji o Kołach Gospodyń to wynika, że 
mogą występować o wsparcie finansowe na działalność, a wcześniej otrzymał informację, że KGW nie 
mogą startować w konkursach. Kolejna uwaga dotyczy – kto może być członkiem koła gospodyń, czy mogą 
współdziałać dwa sołectwa.  
 
Burmistrz poinformował, że została podpisana już ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu KGW 
będą mogły składać o dofinansowanie na działalność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wysokość dotacji będdzie uzależniona od liczby członków koła. Obecne przepisy nie będą miały 
zastosowania do kół wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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- Przewodniczący Komisji zapytał, czy już w gminie wszystkie osoby otrzymały odszkodowanie w wyniku 
powstałych szkód suszy.  
 
Kierownik Wioletta Kruk – Jaromin poinformowała, że cześć wniosków (protokołów)  jest rozpatrywana 
przez Wojewodę Opolskiego, część jest jeszcze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeszcze 
są uzupełniane, składane korekty. Gospodarstwa, które poniosły straty powyżej  30% to mogą się starać  
o odszkodowanie.  
  
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji. 

 
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; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawiła Kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pani Joanna Mokrzan. 
Poinformowała, 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. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że przedłożone materiały są obszerne i wyczerpujące, tym 
tematem zajmuje się już od dłuższego czasu, przeprowadził w tym zakresie konsultacje. Następnie zwrócił 
uwagę, że stawki wzrastają aż o 41,74% , oprócz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe. Zasada jest taka, że każda działalność ma się bilansować. Zapytał dlaczego 
mieszkańcy mają dopłacać do stawki opłaty nieruchomości letniskowych. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że ustalona kwota ryczałtowa stawki opłaty dla nieruchomości działek letniskowych 
została wyliczona zgodnie z kalkulacją. Nie można ustalać wyższej stawki niż jest należna. Po pewnych 
czasie można jeszcze raz przeprowadzić analizę kosztów wywozu odpadów z terenów letniskowych. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że była mowa jak 
Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim będzie prowadził wywóz odpadów 
komunalnych to będą obniżone koszty. W 2017 roku gmina musiała dopłacać ok. 100.000zł a w 2018 roku 
ok. 350.000zł. Różnica   kosztów wynosi 762.417 zł, uważa  że jest bardzo duża. Zapytał czy były 
prowadzone negocjacje w sprawie wysokości stawek wywozu odpadów z Firmą Remondis przed 
rozwiązaniem umowy na wywóz odpadów.  
Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy, nie wiemy jak to mieszkańcy widzą. Taka 
podwyżka aż o 40%  to dla mieszkańców gminy jest  to duży  szok, szczególnie dla rencistów i emerytów.  
W statucie Samorządu Mieszkańców Lewin Brzeski jak i statutach sołectw jest zapisane o wydawaniu opinii 
w sprawach podstawowych mających znaczeniu dla miasta. Ma na uwadze koszty ekonomiczne gminy. 
Następnie Przewodniczący Rady Samorządu Miasta poinformował o przeprowadzonej analizie 
otrzymanych materiałów  w zeszłym roku w m-cu kwietniu a przedłożonych teraz.  We wcześniejszych 
materiałach była bardzo dokładnie przedstawiona kalkulacja ponoszonych kosztów a teraz brak jest 
konkretnej kalkulacji. Jest wykazane bardzo ogólnie, jest tylko ile gmina ma mieszkańców, jaki będzie 
ponoszony koszt wywozu odpadów, brak informacji skąd wzięły się te koszty. Brak kalkulacji indywidulanej, 
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bardziej szczegółowej, jakie składniki wchodzą w tą kwotę a nie tylko ogólna kwota – 2.588.926,31 zł. Skąd 
aż tak wysoka podwyżka, skąd aż takie braki. Uważa, że na pewno w tych kosztach są płace, które mogą 
wynosić ponad 50% wydatków. Jeszcze raz podkreślił, że jest brak szczegółowej kalkulacji kosztów wywozu 
odpadów, skąd nagle takie braki finansowe. Czy był sens rezygnować z firmy Remondis i tworzyć specjalnie 
oddział w ZMK w Lewinie Brzeskim. Czy nie było lepiej zaangażować środki – 350.000 zł w Firmę Remondis. 
 
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zadane pytania i uwagi: 
- przed zakończeniem umowy z Firmą Remondis rozpoczęto analizę co będzie w przypadku jak  
w dalszym ciągu będą wywożone odpady przez Firmę Remondis, mając na uwadze jakie stawki firma 
zaproponowała ościennym gminom z których wywozi odpady. Także stawka wywozu odpadów przez 
Remondis od 1.07.2018r. mogła wynosić ok. 22 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe 1-osobowe. Po 
przeprowadzonej analizie mając na uwadze wysokość stawek zdecydowano się aby spółka gminy wywoziła 
odpady komunalne. Tym bardziej, że gmina ma większy wpływ na spółkę tj. na koszty osobowe, mamy 
wiedzę na ilość wywożonych odpadów.  
- jeśli chodzi o brak konsultacji z mieszkańcami to nie ma obowiązku ich przeprowadzenia, ponadto 
osiągnięty przychód z wywozu odpadów musi się równoważyć z wydatkami. Zgodnie z opinią RIO od 2019r.  
wydatki muszą się równoważyć z dochodami. Tak naprawdę to stawka za wywóz odpadów winna wynosić 
21 zł od m-ca stycznia 2019r. ale zostaje wprowadzona dopiero od 1 lutego 2019r. i 20 zł. W celu 
zmniejszenia kosztów planuje się wyasygnować 150.000 zł ( w tym 120.000 zł – na zakup używanego 
samochodu do wywozu odpadów a 30.000 zł na zakup pojemników 1100l ) z budżetu gminy po stronie 
wydatków majątkowych – zadania inwestycyjne. Też należy pamiętać, że nie wszyscy mieszkańcy uiszczają 
opłaty za wywóz odpadów. 
 
Radny Roman Pudło zapytał czy jest ujęta opłata środowiskowa w podniesionej stawce, jaki stanowi udział 
%. 
 
Burmistrz poinformował, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są 
przedstawione w uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały. W 2018 roku nastąpił wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów, prawie o 200t, czyli co roku zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów. 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan 
poinformowała, że za 1t zmieszanych odpadów „na bramie” przy wjeździe na składowisko 288zł/netto  
w tym opłata środowiskowa w 2018 r. - 140 zł;  w 2019r. – 170zł a od 2020r. – 270zł.  
 
Przewodniczący Komisji podsumowując wypowiedzi powiedział, że opłata środowiskowa wynosi ponad 
50% stawki 1t wywożonych odpadów. 
 
Burmistrz podkreślił, że wzrost opłaty środowiskowej ma zmusić do lepszej segregacji odpadów. W związku 
z tym Zarząd Mienia Komunalnego od 1 stycznia 2019r. będzie przeprowadzał kontrole segregacji 
odpadów. Jeżeli segregacja odpadów będzie przebiegała prawidłowo to stawka 20 zł może pozostać. 
Odpady nie gromadzone w sposób selektywny wywożone są do Opola, pozostałe odpady wywożone są na 
składowisko odpadów w m. Gać. Jeżeli segregacja odpadów będzie przebiegać prawidłowo to stawka 
winna się utrzymać ale  musimy mieć na uwadze, że opłata środowiskowa co roku wrasta.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę na koszty obsługi 
administracji. 
 
Burmistrz zwrócił się do Dyrektora ZMK Lewin Brzeski o przedstawienie informacji o liczbie zatrudnionych 
pracowników. 
 
Prezes ZMK Lewin Brzeskim Paweł Chojnacki poinformował, że obecnie jest zatrudnionych 10 osób,  
w tym : kierownik, księgowa 2-ch kierowców, 5 ładowaczy, dyspozytor. 
 
Burmistrz dodał, że jeszcze należy doliczyć etaty w Urzędzie. 
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Kierownik Joanna Mokrzan zwróciła uwagę, że przedstawione koszty w projekcie uchwały dotyczą tylko 
pracowników zatrudnionych w ZMK. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że kwota 265.000 zł na utrzymanie 
10 pracowników jest za mała. 
 
Prezes ZMK Paweł Chojnacki poinformował, że miesięczny całkowity koszt utrzymania pracownika to 
4.600zł. 
 
Radny Roman Pudło zapytał, czy spółka ZMK  po przejęciu zadania – wywóz odpadów musi dopłacać bo są 
niewystarczające środki czy również do innych zadać dopłaca. 
 
Prezes Spółki ZMK Lewin Brzeski Paweł Chojnacki poinformował, że spółka dopłaca tylko do odpadów. 
 
Radny Dariusz Zięba zwrócił uwagę, że brak jest w uzasadnieniu do projektu uchwały porównania, 
ponieważ mieszkańcy pytają się, dlaczego podwyżka , a jakie stawki obowiązują w ościennych gminach. 
Zaproponował aby nie podejmować jeszcze tej uchwały na tej sesji tylko podjąć później, podjąć  
w przyszłym roku w celu sprawdzenia jakie stawki wywozu odpadów ustaliły inne gminy 
 
Burmistrz wyjaśnił, że każda gmina wg swojej kalkulacji ustala stawki opłat, które muszą być ustalone 
zgodnie z przepisami. W większości gmin stawki wzrastają wysoko, powyżej 20,00 zł brutto za 
gospodarstwo domowe – 1-osobowe. Przedstawił stawki z ościennych gmin jakie mogą obowiązywać od 
nowego roku, obecnie zostały ogłoszone przetargi na odbiór odpadów komunalnych. 
 
Wywiązała się dyskusja w zakresie wysokości stawek za odbiór odpadów w ościennych gminach, udział 
wzięli: radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Antoni 
Rak. 
  
Radny Dariusz Zięba podkreślił, że podwyżka opłat za odbiór odpadów jest jednak bardzo wysoka.  Winien 
być proces wdrażania podwyżki cen. Wino się stopniowo wprowadzać, np. co pół roku. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski zwrócił uwagę, że przez 5 lat nie były w naszej gminie podnoszone stawki 
a uwagi, że umowa z Firmą Remondis była zawarta na okres 5-ciu lat i nie było możliwości jej zwiększenia. 
 
Radny Roman Pudło zaproponował podać na stronie internetowej Urzędu informację o funkcjonowaniu 
systemu gospodarki odpadami, aby każdy mógł się zapoznać, wiedzieć za co będzie płacił, dlaczego taka 
podwyżka. 
 
Radny Dariusz Zięba poparł radnego. 
   
Radni przez aklamację poparli propozycję umieszczenia na stronie internetowej - informację  
o funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 
 
Burmistrz dodał, że również powyższą informację można podać do Panoramy Brzeskiej.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny uważa, że propozycja podania informacji 
mieszkańcom o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę powinna 
być podana dla mieszkańców, tym bardziej że mieszkańcy komentują, że już po wyborach to podnoszą 
stawkę wywozu odpadów. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że na zebraniach wyborczych Burmistrz informował, że od 
przyszłego roku będzie konieczność wprowadzenia podwyżki wywozu odpadów.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaproponował aby w tej informacji również wykazać jakie będą 
ponoszone koszty prze spółkę ZMK, m.in. wynagrodzenie pracowników. 
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Radny Roman Pudło zwrócił się o ujęcie w tej informacji o kształtowaniu się opłaty środowiskowej, jaka 
obowiązywała do tej pory i jak będzie wzrastać.  
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Burmistrza, aby przed podaniem na stronie internetowej Urzędu 
każdy radny ją otrzymał do konsultacji. 
 
Burmistrz poparł przedmówców i zobowiązał  do przygotowania przez Kierownika Joannę Mokrzan 
informację zgodnie z propozycją radnych i przesłania radnym do zapoznania się. 
 
Radny Antoni Rak zaproponował aby podać w tej informacji o planowanych kontrolach segregacji   
odpadów a szczególnie we Wspólnotach Mieszkaniowych jak i sankcjach w przypadku braku segregacji. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformowała, że w planie pracy rady jest 
zaplanowana analiza w m-cu maju 2019r. to będzie możliwość porównania jak funkcjonuje gospodarka 
odpadami, chyba, że to będzie za wcześnie to może lepiej w późniejszym terminie. 
  
Kierownik Wydziału Joanna Mokrzan zwróciła uwagę, że dotyczy to za 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja może taki temat ująć w planie pracy komisji. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 6 osobowym – 6głs.  „za” zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawiła Skarbnik Gminy 
Urszula Smolińska. Poinformowała, że 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. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Komisji zapytał co daje gminie zmiana terminu wnoszenia opłat. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że umożliwi to w jednym terminie wysyłanie upomnień do 
osób, które nie uiściły należnej opłaty oraz zakończenia roku. 
 
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań. 
 
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił radny Dariusz Zięba. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za”  zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
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ppkt 3 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości;  
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula 
Smolińska. Poinformowała, że 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. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym –  5 głs. „za” zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt  4 
 nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawiła Kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Wioletta Kruk – Jaromin. Poinformowała, że  do 
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.  
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs.  „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 
rok; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawił Kierownik Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych Marek 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 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 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  
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w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania 
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na 
poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame. Od 
roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań  
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami  
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zapytał czy spożycie alkoholu się zmniejsza czy zwiększa? 
 
Kierownik Marek Nowak odpowiedział, że pomimo zmniejszenia się liczby miejsc sprzedaży to spożycie 
alkoholu się jednak zwiększa.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał Kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim – czy w związku, że  
w 7-miejscowościach nie jest prowadzona sprzedaż alkoholu to też w tych miejscowościach są rodziny 
nadużywających alkohol. Czy jest ich mniej niż w tych miejscowościach co jest prowadzona sprzedaż 
napojów alkoholowych.  
 
Kierownik M-GOPS w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik wyjaśniła, że też są rodziny z problemami 
alkoholowymi. Nie ma znaczenia czy jest prowadzona sprzedaż alkoholu w danej miejscowości.  
 
Kolejno Przewodniczący Komisji zabierając głos zwrócił uwagę, że do Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie 
Brzeskim uczęszcza bardzo dużo dzieci, są bardzo zadowoleni z przebywania świetlicy, gdzie mogą 
otrzymać różną pomoc i wsparcie zaczyna brakować miejsc. Należałoby się zastanowić nad 
wygospodarowaniem środków w budżecie gminy albo pozyskać środki na rozbudowę świetlicy. 
 
Burmistrz poinformował, że świetlica jest dla dzieci bardzo przydatna, rozbudowa będzie możliwa jak 
pozyskamy środki pozabudżetowe. 
 
Kolejna uwaga Przewodniczącego Komisji dotyczyła, że w szkołach podstawowych nie stwierdzono palenia 
papierosów przez uczniów, co do tego to ma wątpliwości. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 6 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem z upoważnienia Burmistrza przedstawił Kierownik Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak. Informując, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na 
gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez 
gminy w tym zakresie należy realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi program przeciwdziałania narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina 
uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter 
jak działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji 
w tych dwóch programach są tożsame, tj.:  
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- 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, 
 
Radny Piotr Czepułkowski wnosi o likwidację napisu o obraźliwej treści ( skąd jesteś z Lewina jaki znak twój 
makowina) na ekranie akustycznym PKP od strony ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. 
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym –  5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

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

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik. Poinformowała, 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 schronienia 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 wsparcia 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 społecznej. Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o średni miesięczny koszt pobytu osoby bezdomnej   
w schronisku.  
 
Kierownik Alicja Cieślik odpowiedziała, że koszt pobytu jednej osoby w schronisku wynosi 750,00 zł 
miesięcznie. Z osób przebywających w schronisku tylko jedna osoba posiada dochód.  
 
Radny Roman Pudło zapytał o liczbę osób przebywających w schronisku. 
 
Kierownik Alicja Cieślik odpowiedziała, że przebywa 7 osób a średni koszt pobytu tych osób w schronisku 
wynosi 3 600,00 zł. 
 
Radny Antoni Rak zapytał na jakiej podstawie kierujecie te osoby do schroniska. 
 
Kierownik Alicja Cieślik poinformowała, że jest zawarte porozumienie z tymi schroniskami i są cały czas  
w kontakcie. Rozliczenie następuje po przedłożeniu faktury.  
 
Komisja nie wniosła więcej zapytań i uwag. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
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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; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik. Poinformowała, 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 dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej. Uchwała obowiązuje 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 dochodowe w wysokości 150 % 
kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej 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. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym –  5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 9 
 

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

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik. Poinformowała, 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 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 2018r.  
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1358). Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 140 Rady Ministrów  
z dnia 15 października 2018r. 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 spełniającym 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 
przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa 
zasady zwrotu 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 2018r., 
poz. 1007) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie 
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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 wydatków 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. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 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 ; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik. Poinformowała, 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 wychowują 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. 
 
Komisja nie wniosła zapytań i uwag. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 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; 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadania - utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa 
Powiatowego w Brzegu na kolejny rok budżetowy 2019. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs.  „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 12 
 



 13 

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; 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Chyża. Poinformowała, 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. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 13 
 

rocznego planu kontroli na 2019 rok (Komisji Rewizyjnej); 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym –  5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 14 
 

zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r.; 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący Komisji  Robert Laszuk poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu 
uchwały. 
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 
 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformowała, że w związku z prowadzoną budową w ulicy 
Akacjowej w Lewinie Brzeskim, samochody ciężarowe przywożące materiały na budowę powodują 
uszkodzenia poboczy tej drogi. Wnosi o sprawdzenie stanu drogi i zwrócenie właścicielowi budowy  
o uszkodzonych poboczach.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o możliwość przywrócenia  
i zamontowania tablicy ogłoszeń „pod arkadami” w ul. Rynek 1 w Lewinie Brzeskim. Mieszkańcy są bardzo 
wzburzeni, bo nic nie wiedzą co się dzieje w gminie oraz o termin otwarcia lodowiska. 
 
Burmistrz poinformował, że obecnie oczekuje od Wspólnoty Mieszkaniowej, która ma przedstawić swoje 
warunki umożliwiające zamontowanie tablicy. W przypadku nie przyjęcia przedstawionych warunków to 
mieszkańcy zostaną o tym poinformowani. W najbliższym czasie tj. 15 grudnia 2018r.  zostanie otwarte 
lodowisko, w tygodniu ma być czynne od godz. 16.00 do godz. 21.00, w sobotę i w niedzielę będzie otwarte 
szybciej. 
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Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.40 zamknął 

posiedzenie. 

  

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

 
Przewodniczący Komisji 
 

                Robert Laszuk 
Protokół 
zatwierdzono 19 marca 2019r. 
 


