
 
PROTOKÓŁ  NR  XVIII/2020 

 
z   XVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  10 stycznia  2020 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 817  obrady XVIII sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej 
Waldemar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 

 Przewodniczącego rady Samorządu Miasta. 

 Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim Paweł Chojnacki 
 
Do pkt 2 (08:19) 
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na 
wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia 9  stycznia 2020r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy    12     radnych, co wobec  składu  Rady wynoszą-
cego  15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
 
Nieobecni   -   Leszek Fornal, Jacek Kieroński, Dariusz Zięba               
 
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  przedstawił  porządek obrad sesji : 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

2) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

4) w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” w Lewinie Brzeskim; 
5) w sprawie nadania nazwy ulicy „Wspólna” w Lewinie Brzeskim; 
6) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej; 
7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli na rok budżetowy 2020; 
8) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/129/2019 z dnia 17 grudnia 2019 Rady Miejskiej w 

Lewinie Brzeskim o o utworzeniu ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Lewinie Brzeskim 
i połączeniu go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim; 

9) w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Klub Seniora+ w Lewinie Brzeskim i połączenia 
go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim; 
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10) w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 
2019-2020. 

6. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Do pkt   4 (8:21) 

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
Radna Anna Zacharewicz: 
- zapytanie dlaczego lodowisko w okresie wolnym jest czynne dopiero od godz: 15:00; 
- wnosi o remont w Świetlicy w Nowej Wsi Małej; 
- wnosi o oznakowanie „uwaga dzieci” przy przystankach autobusowych w Nowej Wsi Małej. 
 
 Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
 
ppkt  1 (08:22)    

projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, rada gminy dokonuje w drodze 
uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym spośród me-
tod wymienionych w art. 6j ust. 1 ww. ustawy i ustala wysoko ć tej opłaty. 
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy 
system powinien się bilansować. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i szacowanych 
kosztów funkcjonowania systemu w 2020 roku. ustalono, ze opłaty pobierane od właścicieli nieru-
chomości nie są wystarczające do pokrycia wydatków z nim związanych. 
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano metodę ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami oparciu o liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, jako najbardziej 
ekwiwalentną. W celu wypełnienia zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, proponuje się wprowadzenie miesięcznej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca w wysokości 
25,00 zł i dwukrotność tej stawki jako opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami tj. 50,00 
zł, jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 
Stawki opłat ustalone zostały zgodnie z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która weszła w życie w dniu 6 września 2019r. Opłaty za odpady zbierane i odbierane w 
sposób nieselektywny nie mogą być niższe niż dwukrotność i nie wyższe niż czterokrotność stawki 
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opłaty ustalonej dla odpadów zbieranych u odbieranych w sposób selektywny. Stawka opłaty 
podstawowej - za odpady selektywne nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w usta-
wie, która wynosi, w przypadku stawki od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 
obecnie 33,86 zł/mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny (2% przeciętnego miesięcz-
nego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 
na 1 osobę za rok poprzedni ogłasza w I kwartale każdego roku w drodze obwieszczenia Prezes GUS. 
Zgodnie z a art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ustalając 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę osób zamiesz-
kujących gminę, ilość wytworzonych odpadów, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami. Szacowany wzrost nawet kosztów funkcjonowania systemu w 2020r. związany jest 
przede wszystkim ze wzrostem nawet o 50% kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, 
które wynikają m.in. ze wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpa-
dów (dla odpadów zmieszanych o kodzie 200301 ze 170,00 zł/Mg na 270 zł/Mg), wzrostu minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenia szacowanego strumienia odpadów komunalnych wy-
twarzanych w Gminie Lewin Brzeski (o około 5% rocznie). Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania od-
padami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zaproponowano zwolnienie w wysokości 1,00 zł 
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość , przy czym proponowane zwolnienie dotyczy nieru-
chomości określonych zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a Prawa Budowlanego ( budynków wolno stoją-
cych albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, a stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-
kowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.) 
Podjęcie uchwały winno spowodować zwiększenie wpływów w systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie Lewin Brzeski, wobec czego jej podjęcie jest celowe i zasadne. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała kontrola czy odpady są  dobrze 
posegregowane. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że kontrola będzie nale-
żała do pracowników Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim i poinformował jak będzie wyglądała. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem, czy cały proces kontroli będzie polegał na zro-
bieniu zdjęć jeżeli ktoś nie będzie segregował odpadów. 
 
Burmistrz poinformował że procedura zostanie dopiero ustalona. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby sytuacje w których śmieci nie będą segregowane 
przez mieszkańców dokumentować, co będzie na pewno prowadziło do wielu nieprzyjemnych sytu-
acji między mieszkańcami, ale niestety należy przejść ten proces. Przewodniczący Rady poinformo-
wał, że problem segregacji istnieje w całej Polsce i należy ludzi edukować w przeciwnym razie koszty 
cały czas będą rosły. 
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Radny Robert Laszuk podzielił się opinią nt. segregacji śmieci i gospodarki odpadami komunalnymi. 
Radny zwrócił się z propozycją do Burmistrza, aby wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Związku 
Gmin Śląska Opolskiego by zmienić system gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –  9  głs. „za” przy 1 głs „przeciw” i 1 głs. „wstrzymujących 
się” podjęła uchwałę Nr  XVIII/130/2020  w powyższej sprawie . 
 
Uwaga: wystąpił problem techniczny.  Radny Stanisław Piszczek wyraził wolę głosowania „za” po-
mimo, iż wystąpił w panelu do głosowania jako osoba nieobecna. 
  
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu. 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
ppkt  2    

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowa-
dzają szereg niezwykle istotnych zmian w dotychczas funkcjonujących gminnych systemach gospo-
darki odpadami komunalnymi. 
Rada gminy, zgodnie z postanowieniami art. 9 znowelizowanych przepisów w terminie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie nowych regulacji jest zobowiązana dostosować dotychczasowe uchwały do 
nowego stanu prawnego. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym „na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy”. Stosownie do art. 6 c ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Rada gminy może, w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, 
natomiast stosownie do art. 6 c ust. 3. „Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich 
właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości 
na których jest prowadzony określony rodzaj działalności.” Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła 
w dniu 27 listopada 2012 r. uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Konsekwencją przejęcia przez Gminę tego zadania, było powstanie po stronie właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina po-
krywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; two-
rzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyj-
nej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Zgodnie z zapisami ww. ustawy system powinien się bilansować. Zgodnie z art. 6k 
ust. 2a, pkt. 5 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 
gminy dla nieruchomości niezamieszkałych, ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż 3,2% 
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przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemno-
ści 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 
worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nie-
ruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala  
się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 
na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł. (Obwieszczenie Prezesa GUS M.P.2019.278 z dnia 
2019.03.28), co skutkuje faktem, iż maksymalna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z pojemnika 1100l nie może być wyższa niż 54,18 zł (z pozostałych pojemników 
stawka maksymalna wyliczana jest proporcjonalnie). Wprowadzenie maksymalnych stawek opłat 
określonych przepisami spowoduje zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych o 70%. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy kosztów funkcjonowania systemu w 2020r. ustalono, że przewidziane przepisami stawki 
opłaty nie są w stanie pokryć kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunal-
nych z terenów niezamieszkałych, wobec czego zasadnym byłoby uchylenie podjętej w dniu 27 li-
stopada 2012r. uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Nie mniej jednak w interpretacjach definicji nieruchomości niezamieszkałych znajdują się również 
nieruchomości zabudowane domkami letniskowymi oraz inne nieruchomości niezamieszkałe wyko-
rzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach daje możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla takich nieruchomości, z tym że przepis 
ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpa-
dów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2., czyli z nieruchomości niezamieszkałych. 
Od woli rady gminy zależy objęcie ich zorganizowanym przez Gminę systemem odbierania odpadów 
komunalnych lub nie. Jeżeli rada gminy podejmie na podstawie art. 6c ust. 2 uchwałę obejmującą 
te nieruchomości – jest obowiązana także uchwalić ryczałtową stawkę opłaty dla takich nierucho-
mości. Jeżeli rada gminy takiej uchwały nie podejmie – właściciele tych nieruchomości są obowiązani 
do pozbywania się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach – poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym 
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wobec powyższego wyłączenie 
nieruchomości niezamieszkałych z systemu spowoduje, że obowiązywać będzie system, w którym 
każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, będzie zo-
bowiązany posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, podpisaną z podmio-
tem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunal-
nych. Powyższe wpłynie na możliwość dokonywania uzgodnień pomiędzy właścicielem nieruchomo-
ści niezamieszkałej a podmiotem odbierającym odpady w zakresie ceny za odbiór odpadów, dosto-
sowanym do potrzeb konkretnego właściciela. 
Kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia wyżej wymienionej umowy na odbiór odpadów, 
sprawować będzie Gmina Lewin Brzeski. Wobec poczynionych ustaleń o ujęciu w systemie gospo-
darowania odpadami komunalnymi nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi oraz in-
nych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pod-
jęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak w imieniu przedsiębiorców zwróciła się z zapytaniem jak będą wyglądały 
umowy z przedsiębiorcami i od kiedy będzie obowiązywał nowy system. 
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że nowy system będzie 
obowiązywał od 1 lutego 2020r.i przedsiębiorcy sami będą zawierali umowy ze spółką ZMK w Lewi-
nie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   12   głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XVIII/131/2020  w 
powyższej sprawie . 
 
Uwaga: wystąpił problem techniczny.  Radny Stanisław Piszczek wyraził wolę głosowania „za” po-
mimo, iż wystąpił w panelu do głosowania jako osoba nieobecna. 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 8 do  protokołu. 
 
ppkt  3   
 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku z wprowadzeniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
które będą obowiązywały od 1 lutego 2020r. dostosowuje się deklarację wraz z załącznikiem. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę iż w § 2 wystąpił błąd pisarski jest słowo powstałe a winno być 
„powstania”. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały z uwzględnieniem poprawki 
zgłoszonej przez Radną Ilonę Gwizdak i poddał pod głosowanie imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/132/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 10 do  protokołu. 
 
ppkt  4   
  w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” w Lewinie Brzeskim;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 66/10 położonej w Lewinie 
Brzeskim, o nadanie dla w/w nieruchomości nazwy ulicy. We wniosku przedstawiono propozycję 
nazwy „Bursztynowa” wraz z propozycją alternatywnych nazw: 
1.ul. Turkusowa. 
2.ul. Perłowa. 
3.ul. Onyksowa. 
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzy-
skania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. 
Z uwagi na fakt, iż wniosek podpisała część właścicieli opisanej nieruchomości, Burmistrz Lewina 
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Brzeskiego zwrócił się do pozostałych osób z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. W rezultacie, 
z pośród 11 właścicieli, dziewięciu zgodziło się na nazwę ulicy „Bursztynowa”, natomiast dwie osoby 
zaproponowały nazwę ulicy „Turkusowa”. Na posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski w 
dniu 09 grudnia 2019 roku, pozytywnie zaopiniowano nadanie nazwy ulicy „Bursztynowa”. W 
związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” 
w Lewinie Brzeskim dla działki nr 66/10, ark. mapy 16, KW OP1B/00047007/2. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/133/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
 
ppkt  5   
 w sprawie nadania nazwy ulicy „Wspólna” w Lewinie Brzeskim;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek współwłaścicieli działki ewidencyjnej nr 414/91 położonej w Lewi-
nie Brzeskim, o nadanie dla w/w nieruchomości nazwy ulicy. We wniosku przedstawiono propozycję 
nazwy „Wspólna”. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrz-
nej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizo-
wana. Z uwagi na fakt, iż wniosek podpisała część właścicieli opisanej nieruchomości, Burmistrz Le-
wina Brzeskiego zwrócił się do pozostałych osób z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. 
W rezultacie, z pośród 20 właścicieli, trzynastu zgodziło się na nazwę ulicy „Wspólna”. Pozostałe 
osoby, pomimo prawidłowo dostarczonego pisma, nie przedstawiły swojego stanowiska w tut. Urzę-
dzie. Na posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski w dniu 09 grudnia 2019 roku, pozytyw-
nie zaopiniowano nadanie nazwy ulicy „Wspólna”. W związku z powyższym przedkładam projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Wspólna” 
w Lewinie Brzeskim dla działki nr 414/91, ark. mapy 10, KW OP1B/00049051/9. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/134/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do  protokołu. 
 
ppkt  6  
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że W 
związku z potrzebą przeprowadzenia dalszej procedury komunalizacji mienia stanowiącego wła-
sność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lewin Brzeski, zachodzi konieczność aktualizacji składu oso-
bowego komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego. Mając powyższe na 
uwadze przedkładam projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnej. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/135/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 16 do  protokołu. 
 
ppkt  7  
 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli na rok budżetowy 2020;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że zgodnie 
z najnowszym orzecznictwem Sądów Administracyjnych ustalenie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do organu wykonującego czynności związane z wyko-
nywaniem budżetu gminy, czyli do Burmistrza. Oznacza to, że taki plan powinien być podjęty w dro-
dze Zarządzenia Burmistrza. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/136/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do  protokołu. 
 
ppkt  8 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/129/2019 z dnia 17 grudnia 2019 Rady Miejskiej w Le-
winie Brzeskim o utworzeniu ośrodka wsparcia „Klub Seniora+” w Lewinie Brzeskim i połączeniu go 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że 
wystąpił błąd formalny w poprzedniej uchwale, która została błędnie oznaczona jako prawo miej-
scowe. 
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Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zdanie „Rada Miej-
ska w Lewinie Brzeskim w sposób błędny założyła…” a to nie rada przygotowuje projekty uchwał i 
poprosił na przyszłość nie używać takiego sformułowania. 
 
Burmistrz zgodził się z uwagą Radnego i poinformował, że w przyszłości będzie wyciągał konsekwen-
cje wobec swoich pracowników. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/137/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 20 do  protokołu. 
 
ppkt  9  
 w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia Klub Seniora+ w Lewinie Brzeskim i połączenia go z 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Działania zmierzające w kierunku utworzenia Klubu Senior+” w Lewinie Brzeskim będą wpisane 
w politykę Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Brzeski na lata 2020-2030, 
która obecnie jest opracowywana w gminie Lewin Brzeski. 
Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania 
z oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi 
w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest tworzenie warunków i moż-
liwości dla aktywnego starzenia się seniorów w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samo-
dzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjo-
nalnych. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+” w Lewinie Brzeskim jest uzasadnione względami 
społecznymi oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu miasta i gminy. Placówka mieścić 
się będzie w Domu Kultury w odnowionym i wyposażonym pomieszczeniu budynku przy ul. Rynek 
14, la 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia/ nieaktywnych zawodowo/. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/138/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 22 do  protokołu. 
 
ppkt  10  
 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informu-
jąc, że program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 r. został opraco-
wany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program kierowany jest do osób z nie-
pełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Jego celem jest wprowadzenie usługi asy-
stenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta należeć będzie 
m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do 
ośrodków kultury, pomoc w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika) i w załatwia-
niu spraw urzędowych. Należy podkreślić, ze dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do 
umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. 
Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy 
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Program będzie realizowany ze środków Solidarnościo-
wego funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowią-
zana jest do podjęcia uchwały w celu przystąpienia do Programu. Mając powyższe na uwadze pod-
jęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem jakie będą kryteria wyboru asystentów osobistych 
osób niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik MGOPS w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik informując, że asystent 
musi mieć roczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi bądź pracować w insty-
tucji a osoba niepełnosprawna musi mieć stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy opieka nad osobą niepełnosprawną będzie 
odbywała się w domu. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że asystent nie będzie pełnił roli pielęgnacyjnej tylko celem głów-
nym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i 
wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Pani Kierownik poinformowała 
również, że Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie 
niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwa-
lifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, dia-
gnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, 
architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny 
w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia 
indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w pro-
gramy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy na jedną osobę niepełnosprawną będzie przysłu-
giwał jeden asystent. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała o wymiarze godzin asystenta osoby niepełnosprawnej, który wy-
nosi 30 godz. tygodniowo dla jednej osoby niepełnosprawnej w godz. od 7:00 do 22:00. 
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Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy jest jeszcze możliwość zgłoszenia osoby niepeł-
nosprawnej, aby przyznać jej takiego asystenta. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że jest taka możliwość. 
 
Przewodniczący rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem od kiedy będzie funkcjonować taka 
pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że po niedzieli zostanie wysłane zamówienie na usługi i jest ty-
dzień czasu oczekiwania na zgłoszenie się asystentów. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy są ramy czasowe trwania ta-
kiej pomocy asystentów. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że edycja programu trwa od  połowy stycznia do końca roku. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy cudzoziemiec pracujący legalnie w Polsce również 
może zgłosić się do programu jako asystent osoby niepełnosprawnej. 
 
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że należy zgłosić ofertę, która zostanie rozpa-
trzona. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XVIII/139/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 24 do  protokołu. 
 
Do pkt   6  
Wolne wnioski i informacje. 
 
Burmistrz poinformował, że zostały podjęte prace w sprawie zakupu kubłów na śmieci dla całej 
gminy oraz jest rozważana forma ich zakupu. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym na-
boru do „Klubu Seniora+”, gdyż mieszkańcy pytają czy będzie prowadzony jeszcze nabór i czy można 
będzie się jeszcze zgłaszać. Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił się również z zapyta-
niem jak to jest, że uchwała jest podejmowana na dzisiejszej sesji a nabór został już zakończony. 
 
Burmistrz poinformował w kwestii formalnej, iż w dniu dzisiejszym jest podejmowana uchwała rady, 
ale wszystkie działania prowadzone w celu zorganizowania miejsca i przystosowania lokalu były pod-
jęte dużo wcześniej i w dniu dzisiejszym o godz. 11: 00 nastąpi  jego otwarcie . Burmistrz poinfor-
mował , że na dzień dzisiejszy do klubu jest zapisanych 45 osób a tylko 20 może faktycznie brać 
czynny udział. Poinformował również, że inicjatywa wyszła ze strony państwa, a nie gminy i albo 
gmina chce uczestniczyć w tym systemie bądź też nie. Burmistrz poinformował, że jest zatrudniony 
koordynator, który będzie współpracować z zapisanymi ludźmi i czas pokaże ile faktycznie  
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będzie osób zainteresowanych i jakie będziemy podejmować działania w przypadku dużego 
zainteresowania.  
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem czy jest już ustalony przedział godzinowy funk-
cjonowania klubu. 
 
Pani Alicja Cieślik poinformowała, że czas będzie dopiero ustalony. Pani kierownik poinformowała, 
że zostało zorganizowane spotkanie z osobami  zapisanymi do klubu i przeprowadzono ankietę tak, 
aby seniorzy mogli się wypowiedzieć w jakich godzinach chcieliby przychodzić i jaka forma czasu 
spędzania była by dla nich interesująca. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z  zapytaniem czy będzie zorganizowany dowóz dla  osób star-
szych.  
 

Pani Alicja Cieślik poinformowała, że niestety dowóz jest we własnym zakresie, ale optymalnie bę-
dziemy starać się pomagać. 
 
Burmistrz poinformował, że z założenia klub znajduje się w Lewinie Brzeskim, ale czas,   dostępne 
środki finansowe oraz formy dofinansowania pokażą czy taki klub nie będzie zorganizowany w Sko-
rogoszczy czy w Łosiowie. Burmistrz poinformował, że w przyszłości myślimy o komunikacji lokalnej, 
natomiast jest to uzależnione od różnego rodzaju programów. 
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował, że na terenie gminy funkcjonują również zespoły wo-
kalne i do których seniorzy mogą w każdej chwili się zapisać. 
 
Radny Robert Laszuk wrócił do tematu odpadów, gdyż mieszkańcy zwracają się z zapytaniem dla-
czego nie ma aplikacji, która skanuje jak segregować śmieci, a także poinformował, że docierają do 
niego sygnały, iż na dużych wspólnotach znajduje się zbyt mała liczba koszów na odpady i dobrze by 
było, aby pojemniki na odpady posiadały naklejkę co do danego kosza powinno się wrzucać. 
 
Burmistrz poinformował, że w dostępnej aplikacji postaramy się, dołączyć informację co do jakiego 
pojemnika należy wrzucać a także na stronie Internetowej Lewina brzeskiego, oraz zostaną podjęte 
działania, aby na każdym pojemniku na odpady również zamieścić informację co należy wrzucać. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przeciekającego dachu na szatni LZS 
Łosiów, czy zostały podjęte kroki w celu jego naprawy. 
 
Burmistrz przypomniał w kwestii formalnej kto odpowiada za powierzony majątek gminy tzn. Kie-
rownicy, Prezesi oraz Dyrektorzy. Burmistrz poinformował, że były prowadzone rozmowy w tej spra-
wie i ustalono że z funduszu sołeckiego będzie część środków przekazana na remont dachu. 
 
Radna Paulina Kamińska poinformowała, że w sali gimnastycznej w Łosiowie w sobotę tj.  
11 stycznia 2020r. odbędzie się między narodowy pokaz gołębi. 
 
Radny Piotr Czepułkowski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta, 
czy znają się środki na remont placu zabaw na osiedlu „Zatorze”. 
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny poinformował, że budżet był planowany 
w miesiącu wrześniu i szkoda, że ten temat nie został poruszony wcześniej, natomiast cały czas są 
szukane programy gdzie część środków była by dofinansowana. 
 
Do pkt   7 
 

Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje  dotyczące zakresu  zadań gminy 
zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną prze-
kazane do realizacji. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 905  

zamknął obrady  XVIII  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

          /-/Ilona Gwizdak                                     /-/ Waldemar Włodek                   
 
 

 


