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P r o t o k ó ł   NR 13/2019 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 03 grudnia 2019r. 

 

 

 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 7 członków stanowi 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Antoni Rak, radny Dariusz Zięba. 

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że zaprosił na dzisiejsze posiedzenie 
pozostałych radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nie będących członkami komisji na temat  analizy 
funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej. 
 
Temat posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok – wypracowanie stanowiska.  
2. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w gminie Lewin Brzeski. 
3. Sprawy różne – wolne wnioski. 

 
Do pkt 1 

 
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok – wypracowanie stanowiska.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu 

gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  

w posiedzeniu Komisji uczestniczy Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Lewinie Brzeskim.  

Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał treść stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego podjętego na 

posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019r.  Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się o wyjaśnienie o które pytał na ostatnim posiedzeniu komisji 

dot.  wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień -  2.456.000 zł. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powstał błąd pisarski, winien być zapis „wpływy z innych lokalnych opłat, 

pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” - dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk  odnosząc się do wyjaśnień podkreślił, iż należy poprawić zapis  

w projekcie budżetu. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Pana Leszka Fornal o przedstawienie stanowiska. 

 

Przewodniczący Komisji RiOŚ Leszek Fornal odczytał stanowisko Komisji wypracowane na 

posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019r. do projektu budżetu na 2020 rok. Komisja zaopiniowała 

pozytywnie w obecności 5 członków – jednogłośnie 5 głs. „za”  projekt budżetu gminy na 2020 rok.  

Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że mamy  świadomość o brakujących środkach po 

stronie dochodów, ale jest nadzieja ich pozyskania, tylko jak je pozyskać. Należy mieć na uwadze, aby nie 

było zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego. Zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem  

o możliwość pozyskania dodatkowych środków.  
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Burmistrz Artur Kotara zabierając głos powiedział, że  istnieje możliwość w I kwartale pojawienia się 

wolnych środków, ponadto planuje się wprowadzić kontrolę w wydatkowaniu środków w oświacie  

w zakresie godzin ponadwymiarowych, zastępstw, aby zaplanowane środki w projekcie budżetu 

wystarczyły. Rząd zapowiedział pomoc gminom i na taką pomoc liczymy. Dopiero będzie wiadomo  

w trakcie roku jakie posiadamy środki, na dzień dzisiejszy jest trudno odpowiedzieć jakie będą wolne 

środki. Jest nadzieja, że na oświatę nie trzeba będzie zwiększać środków, ani nie myśleć o zamknięciu 

szkoły czy przedszkola. Stoi na stanowisku nie zamykania szkół,  zawsze był przeciwny ich zamykaniu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza powiedział, że 

istniejące trzy obwody szkolne są optymalne, likwidując szkołę obojętnie w której miejscowości to tą 

miejscowość degraduje się. W ostatnim czasie na sesji była mowa, że dyrektorzy super zarządzają, uważa, 

że jednak nie jest tak. Ponieważ, jak drzewa wyrosły w rynnach, dalej rosną. Gospodarzy raczej nie mamy, 

z wszystkich dyrektorów można powiedzieć, że jest tylko jeden. Drażni Mnie jak dyrektorzy mówią, że nie 

mają środków, bo Burmistrz nie dał. Dyrektor nie pełni funkcję tylko po to, aby ułożyć plan zajęć dla 

nauczycieli i uczniów ale jest gospodarzem obiektu. Ma o niego dbać, a nie żeby powstawała degradacja 

obiektu co zarazem powoduje później zwiększenie kosztów remontu, podając za przykład rosnące drzewa 

w rynnie. Uważa, że dyrektorzy winni wiedzieć, że są gospodarzami obiektów mających w administracji, 

drobne remonty  powinny być przeprowadzone we własnym zakresie. 

 

Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował, że dyrektorzy szkół w trakcie przeglądu obiektów obiecali, że 

będą bardziej angażowali się, dbali o zarządzane obiekty.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że rząd cały czas obiecuje zwiększyć środki na oświatę. Później 

okazuje się, że  co roku brakuje środków jak nie 800.000 zł to 2.200.000 zł, czy 1.600.000 zł  albo jeszcze 

więcej. Dlatego też, zastanawiał się czy nie zaproponować Radzie Miejskiej podjęcie apelu skierowanego 

do rządu. Ponieważ to rząd ustala stawki  wynagrodzeń nauczycieli czyli za tym winne iść równocześnie 

środki finansowe. Zamiast remontować drogi to cały czas musimy zabezpieczać środki na oświatę.  

 

Na tym Komisja zakończyła dyskusję, przystępując do wypracowania stanowiska. 

 

Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz opinii 
własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały  
Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu obradując na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2019r. (w obecności 5 członków – 
jednogłośnie 5 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2020 rok.  
Pomimo, że Komisja wydała opinię pozytywną to wyraża głębokie zaniepokojenie  
z tytułu planowanej realizacji budżetu po stronie dochodów w stosunku do planowanego wykonania 
budżetu w związku ze znacznym zwiększeniem wydatków w 2020 roku : 
-  w oświacie i wychowaniu na wynagrodzenia i pochodne; 
-  w administracji w Urzędzie na wynagrodzenia i pochodne; 
oraz niewystarczające środki na realizację zadania upowszechnianie sportu masowego  
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych a także 
braku środków finansowych na remonty dróg w gminie. 
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 2 
 

Analiza funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej w gminie Lewin Brzeski. 
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Przewodniczący Komisji przypominał, że na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019r. był już omawiany 
temat funkcjonowania gospodarki odpadami w naszej gminie w zakresie przeprowadzonego audytu  
gospodarki odpadami. Na dzisiejsze posiedzenie zostały przedłożone dodatkowe informacje w zakresie 
zadań gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Audyt „Gospodarka odpadami w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim” stanowi zał. Nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
Informacja w zakresie zadań gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lewin Brzeski  stanowi 
zał. Nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk odniósł się do przedstawionych w informacji założeń do kalkulacji 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku, wypisano założenia, które są 

powiązane z przeciętnym miesięcznym dochodem na 1 osobę. Zapytał czy max % opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wynika  

z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, skąd taka stawka się wzięła.   

 

Uwaga – stan członków Komisji 6 radnych. Doszedł radny Dariusz Zięba. 
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan 

wyjaśniła, że jest to tzw. miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę, jest ogłaszany obwieszczeniem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r., wynosi 1.693,00 zł. Od tej kwoty są uzależnione niektóre 

stawki opłat. 

 

Burmistrz poinformował, że została przygotowana prezentacja multimedialna, będą pokazywane slajdy. 

 

Kierownik Joanna Mokrzan przystępując do prezentacji poinformowała, że została opracowana na 

podstawie zebranych informacji o odpadach komunalnych.  

W pierwszej kolejności przedstawiła i omówiła: 

 tabelę  „Zestawienie ilości zbieranych i zagospodarowanych odpadów w 2019 roku”,  które są zbierane 

przez Spółkę ZMK Lewin Brzeski. Za m-c listopad i grudzień została wprowadzona  prognoza na 

podstawie 2018 roku, 

 tabela „Koszty odebrania i zagospodarowania odpadów” .W tej tabeli przedstawiono prognozowaną 

ilość odpadów jaka by była w roku 2019 oraz jak wyglądało na I półrocze 2019r. Również zostało 

opracowane zestawienie z ilości zbieranych odpadów w latach 2014 – 2019 oraz jaki może być wzrost  

ilości zbieranych odpadów do roku poprzedniego, 

 tabela „Prognoza ilości kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 roku 

i 2020 roku”. Przedstawiono w tabeli ilość zebranych odpadów od m-ca stycznia do m-ca października 

i koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Jednostkowe ceny odbioru i zagospodarowania 

odpadów przez ZMK Spółka z o.o. Lewin Brzeski zabieranych z nieruchomości zamieszkałych i GPSZOK 

oraz jednostkowe ceny odbioru i zagospodarowania odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. 

Również zostały przedstawione  prognozowane koszty odbioru zagospodarowania odpadów od m-ca 

stycznia do grudnia. W kolejnej tabeli przedstawiono jednostkowe ceny zagospodarowania odpadów 

przez ZMK Lewin Brzeski  na RIPOK (odpady niesegregowane wywożone do Zakładu Komunalnego  

w Opolu i odpady segregowane do Zakładu Gospodarki Odpadami w Gać) oraz prognozowane 

jednostkowe ceny zagospodarowania odpadów przez ZMK Lewin Brzeski na RIPOK w 2020 roku. 

Prognozowany wzrost stawek zagospodarowania odpadów  wynosi ok. 37,09% ale już wiadomo, że 

wzrost na RIPOK (odpady zmieszane) może wynieść 60%. Ponieważ od m-c stycznia 2020r. wzrasta 

opłata środowiskowa.   

 tabela „Gospodarowanie odpadami przez ZMK Lewin Brzeski – 2019 rok”. Przedstawiono  

w poszczególnych rubrykach tabeli miesięczne koszty ponoszone przez ZMK Lewin Brzeski tj. : 
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przychody, ponoszone koszty w tym : koszty pracowników, utrzymanie śmieciarek, utrzymanie 

pojemników na odpady (dzierżawa), wynajem  kontenerów GPSZOK, wywóz odpadów 

wielkogabarytowych, usługa transportowa, zagospodarowanie odpadów tj. wywóz odpadów.  

Wg przedstawionych wyliczeń  za okres 10-ciu miesięcy, ZMK Lewin Brzeski poniósł stratę w wysokości 

146.998,90 zł, 

 tabela „Gospodarowanie odpadami ZMK – Lewin Brzeski sp. z o.o. – 2019 rok i 2020 rok”, 

Przedstawiono w tabeli poniesione koszty za okres 12 m-cy (m-c listopad i grudzień na podstawie 

prognozy z 2018r.) oraz prognozę kosztów na 2020 rok,  

 tabela „Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami za okres od  m-ca styczeń do m-ca październik  

2019r. przez Gminę Lewin Brzeski” (również ujęto m-c listopad i grudzień na podstawie prognozy  

z 2018r.). W poszczególnych kolumnach tabeli wyszczególniono: 

- zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów, 

- zakup usług pozostałych w tym: wynagrodzenia i pochodne. 

       Ogółem wydatki mogą wynieść ok. 2.592.515,14 zł. 

    Kolejne rubryki tabeli dotyczą dochodów i wydatków dot. samej gminy  z tytułu gospodarki opadami,  

    gdzie różnica między  dochodami a wydatkami wynosi ok. 81.578,91 zł. Podsumowując to ogółem  

    brakuje środków na gospodarkę odpadami ok. 280.000,00 zł.  Zaległości na stan 31 grudnia 2018r.  

    wynosiły 255.252,40 zł, a prognozowane dochody za 2019 rok wynoszą 2.506.528,06 zł. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano 

dochody w wysokości 2.410.000,00 zł. Czyli już wiemy, że braknie środków na gospodarkę odpadami.  

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w projekcie uchwały budżetowej należało zaplanować w takiej samej kwocie 

dochody jak i wydatki. W przypadku zwiększenia się dochodów po stronie gospodarki odpadami to 

zostaną zwiększone wydatki na gospodarkę odpadami.  

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę na podane 

zaległości za 2018r., a co z  zaległościami  z roku 2019. 

 

Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Marzena Demska wyjaśniła, że przedstawione zaległości 

wg stanu na dzień 31.12.2018r. dotyczą zaległości od kiedy gmina przejęła gospodarkę odpadami, czyli od 

1 lipca 2013 roku. Na podstawie sporządzonych sprawozdań przewiduje się, że zadłużanie ogółem może 

wynieść za III kwartał 2019r. ok. 250.000,00 zł, a na koniec roku może już być 280.000,00 zł. 

  

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zaznaczył, że w przedłożonym 

audycie jest podana inna kwota zaległości za 2018 rok a na dzień 31.07.2019r. wyniosła  333.011,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego jest taka nieścisłość.  

 

Kierownik Marzena Demska udzieliła wyjaśnień w jaki sposób naliczane są kwoty zaległości. 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że na koniec roku 

2019 może być większa kwota zaległości albo mniejsza w zależności od przeprowadzonych ściągalności  

z tytułu opłat za odpady. W przedłożonej informacji w ogóle nie zostały przedstawione zaległości dot. 

2019 roku.  

 

Kierownik Marzena Demska udzieliła wyjaśnień, informując, że na dzień 31 grudnia 2019r. będą już 

faktyczne zaległości wynikające z ewidencji księgowej. 
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Wywiązała się dyskusja na temat ściągalności zadłużenia, udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu 

Miasta Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, 
Burmistrz Artur Kotara, Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Marzena Demska, radny Stanisław 
Piszczek, radny Dariusz Zięba.  
 

Kierownik Joanna Mokrzan przystępując do dalszej prezentacji przedstawiła założenia do kalkulacji stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku. 

 

Kolejno wywiązała się  dyskusja nad sposobem ustalania stawek opłat za odpady komunalne zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych, 

stawki opłat uzależnione od pojemności pojemników na odpady. Udział wzięli: Przewodniczący Komisji 

Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Joanna Mokrzan, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny, 

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Burmistrz Artur Kotara, radna Paulina Kamińska, radny Stanisław 

Piszczek, radny Dariusz Zięba.  

 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał, czy planuje się 
przygotować informację dla mieszkańców gminy w celu prawidłowego segregowania odpadów poprzez 
dostarczenie ulotek, podanie informacji na stronie BIP. 
 
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że w zeszłym roku były roznoszone ulotki dot. segregacji 
odpadów. Planuje się, aby na każdym pojemniku na odpady była naklejona informacja, co będzie można 
wrzucić. 
 
Radny Roman Pudło również proponował jeszcze raz do każdego mieszkańca dostarczyć ulotki o segregacji 
odpadów. 
 
Zabierając głos Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Joanna Mokrzan 
podkreśliła, że gmina spełniła wszystkie swoje obowiązki w sprawie informowania mieszkańców  
o sposobie segregacji poszczególnych odpadów oraz dostarczyła odpowiednie pojemniki.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę, że edukacja dot. segregacji trwa już od kilku lat  
i w dalszym ciągu mówi się, że mieszkańcy nie wiedzą jak segregować. Ostatecznie można przygotować 
naklejki na pojemniki co winno się do tych pojemnikach wrzucać.  
 
Wracając do tematu dot. wysokości zadłużenia Kierownik Marzena Demska poinformowała o wysokości 
należności  powstałe od samego początku prowadzenia przez gminę gospodarki odpadami, należności na 
podstawie złożonych deklaracji, sprawozdań i zaległości na dzień 31 października 2019r. wynoszą 
2.761.784,54 zł. Na dzień 31 października zaległość wynosi łącznie 298. 596,43 zł, co stanowi 10,8%  
w stosunku do należności. W przypadku należności od m-ca stycznia 2019r. do m-ca grudnia 2019r., 
przypis należności wynosi 2.506.528,06 zł. Zaległość za rok 2019r na dzień 31 października wynosi 
43.343,95 zł, co stanowi 1,73% zaległości. Zaległość ogółem na koniec roku może wynieść ok. 300.000 zł. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że podana kwota zaległości  jest 
bardzo wysoka, dlatego też winna być ujęta w przedłożonej informacji, co uwiarygodni proponowaną 
stawkę za odbiór odpadów.   
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk odniósł się do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym, gdzie nastąpi zmniejszenie dochodu ale  
z drugiej strony zachęcenie osób do wykorzystania biomasy w ogródkach, we własnym zakresie. Tylko 
należy się zastanowić o jaką kwotę obniżyć stawkę. 
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Kierownik Joanna Mokrzan zwróciła uwagę, iż należy się zastanowić nad stawką odbierania odpadów, nad 
wydzierżawieniem pojemników dla mieszkańców gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego uważa, że propozycja wysokości kwoty zwolnienia  
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami kompostujących bioodpady winne być w tych materiałach przedstawiona. 
 
Kierownik Joanna Mokrzan przystępując do dalszej prezentacji przedstawiła „System samofinansujący 
się”. Kalkulacja stawek opłat za gospodarowanie odpadami w 2020 roku (pokrywające wszystkie 
przewidziane koszty systemu). Przychód został wyliczony wg złożonych deklaracji  - 2.568.084,00 zł, koszty 
dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok wyliczono na kwotę 
2.489.043,16 zł (brutto), natomiast koszty na 2020 rok  wg opracowanej kalkulacji przez ZMK Lewin Brzeski  
wynoszą  3.167.210,0 zł (brutto). Przy zachowaniu założeń ustawowych należałoby podnieść miesięczną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami o 45% czyli ze stawki 20,00 zł na 29,00 zł dla gospodarstwa 
jednoosobowego. Kierownik zwróciła uwagę, że jest obowiązek segregowania odpadów. W przypadku 
odpadów „niesegregowanych” trzeba będzie zwiększyć tym gospodarstwom stawkę.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy została ujęta w kosztach odbierania 
odpadów na 2020 rok podwyżka pensji dla pracowników, którzy mają pensję poniżej minimalnej. 
 
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że wszyscy pracownicy w Urzędzie mają wynagrodzenie powyżej 
minimalnej płacy.  
 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża podkreśliła, że w Urzędzie jest tylko  3 pracowników gospodarczych 
którym trzeba będzie podnieść płace o 150,00 zł.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk  zabierając głos zwrócił uwagę, że wg przedstawionej kalkulacji 
zakłada się, że  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi  
i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca winna wzrosnąć o 45%.  
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała o wcześniejsze stawki opłat i ich wzrost.  
 
Burmistrz poinformował, że pierwsza stawka wynosiła 14,00 zł za gospodarstwo jednoosobowe, 
następnie podniesiono do 20,00 zł.  
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Leszek Fornal  zapytał o koszty odbioru odpadów 
składowanych na terenach wiejskich, ustawione kosze lub pojemniki  przy placach zabaw, na przystankach 
PKS.W pojemnikach tych znajdują się odpady zmieszane. 
 
Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że sołectwa będą musiały wyodrębnić środki  w ramach 
funduszu sołeckiego na pokrycie kosztów wywozu odpadów, również Samorząd Mieszkańców Miasta 
Lewin Brzeski winien wydzielić środki. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego stwierdził, że stawka pokrywająca koszty systemu 
odbioru odpadów w przypadku nieruchomości położonych na terenach rekreacyjnych – 169,00 zł na rok 
jest stanowczo za niska, w ogóle nie pokrywa kosztów odbioru odpadów. 
 
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że jest to max stawka, którą rada może ustalić. Natomiast jest 
możliwość wyłączenia z systemu odbierania odpadów komunalnych z tych terenów, jest 180 podmiotów. 
 
Wywiązała się dyskusja w sprawie kosztów odbioru odpadów z terenów rekreacyjnych, udział wzięli: 
radna Paulina Kamińska, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Joanna 
Mokrzan, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Burmistrz Artur Kotara, 
radny Dariusz Zięba. 
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Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zadał pytanie Prezesowi Spółki ZMK Lewin 
Brzeski czy w okresie jesienno – zimowym i wiosennym są również odbierane odpady z tych terenów.  
 
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił  radny Zbigniew Gąsiorowski. 
 
Prezes Paweł Chojnacki odpowiedział, że cały czas są wywożone odpady z terenów rekreacyjnych. 
 
Radny Roman Pudło powiedział, czy nie byłoby lepiej przeliczyć koszty wywozu odpadów na podstawie 
pow. domku letniskowego.   
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na przedstawione stawki 
odbierane w sposób selektywny i w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny.  
 
Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że rada przy ustalaniu stawek również musi określić stawki opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nie wypełnienia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość 
i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę, propozycja jest wprowadzenia 
dwukrotności.  
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w przypadku jak wszyscy mieszkańcy będą segregować to 
proponowana stawka nie pokryje kosztów wywozu odpadów komunalnych.  
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zaproponował, aby przy kolejnych materiałach 
wprowadzić przy kosztach odbioru odpadów od właścicieli nie wypełniających obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny zapis „kara” a nie stawka. 
 
Radny Roman Pudło zapytał, czy w ramach  współpracy ze Związkiem Gmin Śląska Opolskiego wraz  
z innymi gminami wystąpić z wnioskiem o zmianę naliczenia stawki opłat za nieruchomość na której 
znajduje się domek letniskowy. 
 
Burmistrz udzielił odpowiedzi o możliwościach złożenia wniosku. 
 
Radna Ilona Gwizdak zapytała o nieruchomości niezamieszkałe, uważa, że dla nich stawka jest za niska.   
 
Burmistrz i Kierownik Marzena Demska poinformowali, że dotyczy to m.in. sklepów, zakładów pracy. 
Instytucje te, będą zawierały umowy ze Spółką ZMK Lewin Brzeski na odbiór odpadów. Największy 
problem jest z właścicielami domków letniskowych, przyczep kempingowych, którzy nie chcą składać 
deklaracji o wytwarzaniu odpadów na nieruchomości a czasami jest, że przebywają przez cały rok. Nie 
chcą mieć na swojej nieruchomości pojemników na odpady tylko wywożą odpady do pojemników 
stojących na terenie rekreacyjnym, które gmina później musi wywieść. Również inni mieszkańcy 
pozbywają się odpadów wywożąc je na tereny rekreacyjne.  
 
Wywiązała się dyskusja w sprawie wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, udział wzięli: 
Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radna Ilona Gwizdak, Skarbnik Gminy 
Urszula Smolińska, radna Paulina Kamińska, radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza, radny Stanisław 
Piszczek, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna 
Mokrzan.  
 
Po zakończonej dyskusji Kierownik Joanna Mokrzan przedstawiła i omówiła kalkulację stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami w 2020 roku. Informując, że z uwagi na wzrost kosztów zagospodarowania 
odpadów –  stawka za odbiór odpadów wzrosłaby o  29% . Przychód na podstawie złożonych deklaracji 
wyniósłby 3.093.653,28 zł, natomiast koszty zagospodarowania odpadów przez ZMK Lewin Brzeski 
wyliczono na kwotę 3.275.700,59 zł.  
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się o wyjaśnienie sposobu wyliczenia 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
Kierownik Joanna Mokrzan udzieliła szczegółowych wyjaśnień w jaki sposób zostały wyliczone koszty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Burmistrz zwrócił uwagę, że niektóre gminy mają niższe stawki ale znowu mają jeszcze dodatkowe opłaty 
np. za każdy posiadany pojemnik na odpady. Dlatego też, należy się zastanowić w jakim kierunku pójść 
czy odrębnie wyliczyć stawkę za odbiór odpadów i odrębnie stawkę za pojemnik na odpady. Może też być, 
że każdy we własnym zakresie zaopatrzy się w pojemniki na odpady, tylko czy każdy będzie 
zainteresowany kupnem. Jeżeli nie kupi to otrzyma w dzierżawę, ponadto wyłączyć tereny 
niezamieszkałe.  Można tak zrobić aby każdy mieszkaniec miał wybór, to może udało by się nie zmieniać 
stawki. Warto przemyśleć i na kolejnym spotkaniu podjąć decyzję i wypracować stanowisko. Na kolejnym 
spotkaniu zostaną przedłożone radnym propozycje ustalenia stawek. 
 
Radny Roman Pudło poinformował, że ma wejść ustawa o kaucjonowanie opakowań plastikowych i może 
jeszcze innych, zapytał czy w przypadku kaucjonowania zmniejszy się ilość odpadów. Również ma uwagę, 
że liczba mieszkańców gminy jest na takim samym poziomie a ilość odpadów wzrasta. 
 
Burmistrz poinformował, że w takim przypadku może się zmniejszyć ilość odpadów plastikowych. 
 

Na tym zakończono. 
 
Komisja przystąpiła do wypracowania stanowiska: 
 
Komisja po przenalizowaniu sprawozdania - audyt gospodarki odpadami komunalnymi  

w gminie Lewin Brzeski  w dniu 13 listopada 2019r. oraz  otrzymanych dodatkowych informacji   

w zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami proponuje do przeanalizowania następujące 

zagadnienia:  

1) dać mieszkańcom możliwość zaopatrzenia się we własnym zakresie w kubły poprzez dzierżawę  

    albo zakup poszczególnych pojemników na składowanie odpadów; 

2) wykluczyć tereny niezamieszkałe tak, aby właściciele tych terenów zawierali bezpośrednio umowy  

z Firmą odbierającą odpady; 

3) rozważyć inny sposób odbioru i poboru opłat za wywóz odpadów z terenów letniskowych;  

4) wprowadzić ulgę dla gospodarstw posiadających kompostownik na odpady biodegradowalne; 

5) wprowadzić  czterokrotną opłatę z tyłu niesegregowania odpadów. 

  

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczącego Komisji  o godz. 17.20 zamknął posiedzenie 
komisji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska  

 Przewodniczący Komisji 
  /-/    Robert Laszuk 

 
 
 
 


