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 P R O T O K Ó Ł     Nr 10/2019 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim  odbytym w 
dniu  11 grudnia 2019r.  
 

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

i trwało od godz. 1300  do godz.  1350 

Posiedzeniu przewodniczył Radny Leszek Fornal Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-

dowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było   6    członków Komisji.  
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2  do pro-
tokołu.  
 
Przewodniczący Komisji  Leszek Fornal przedstawił wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 grudnia 
2019r. skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodat-
kowego projektu uchwały :  
 
1) zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 

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

 
W związku z brakiem zapytań i uwag do przedłożonego wniosku Przewodniczący Komisji poddał pod gło-
sowanie wprowadzenie do porządku posiedzenia niniejszego projektu uchwały.  
 
Komisja w składzie 6 osobowym – jednogłośnie 6 głs. „za” wprowadziła do porządku posiedzenia projekt 
uchwały.  
 
Porządek posiedzenia Komisji po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały przedstawia się następu-
jąco: 
 
1. Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  12  listo-

pada  2019r. do dnia 3 grudnia 2019r. ; 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za pomocą 

innego instrumentu płatniczego; 

2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 

rok; 

3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok; 

4) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020; 

5) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020; 

6) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu; 

7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; 

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –     

utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 

9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 

utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Sta-

rostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzkim; 

10) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice; 

11) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe; 

12) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona; 
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13) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki; 

14) rocznego planu kontroli na 2020 rok; 

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

3. Sprawy różne- wolne wnioski i zapytania. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt  1 

Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  12  li-
stopada  2019r. do dnia 3 grudnia 2019r. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem do str. 5 w sprawozdaniu, dotyczącym sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej działki nr 1444/23 o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Wy-
spiańskiego w Lewinie Brzeskim, a mianowicie jaka to jest nieruchomość i czy można sprzedać ją w drodze 
bezprzetargowej. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że droga sprzedaży tej nieruchomości jest właściwa 
oraz poinformował jaka jest to nieruchomość. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem do str. 5, dotyczącym sprzedaży działki położonej w 
Nowej Wsi Małej, poprosiła o więcej informacji. 
 
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wioletta Kruk- 
Jaromin informując, że jest to działka rekreacyjna, która została odkupiona, ponieważ zostało zastosowane 
prawo pierwokupu i teraz została ona dołączona do sprzedaży działek rekreacyjnych. 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza Dariusza Struskiego o „uczestnicze-
nie w dniu 20 listopada 2019r. w posiedzeniu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”- zmiana 
strategii” czego dotyczy ta zmiana. 
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zmiany dotyczą głownie przeniesienia środków, które zostały nie-
wykorzystane w innych działach. Środki zostaną w dużej mierze przeznaczone na działalność w zakresie 
świadczenia usług np. smażalnie ryb bądź linię produkcyjną. 
 
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania. 
 
Komisja w składzie 6 osobowym  - jednogłośnie  6 głs. „za”  zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie. 
 
Do pkt  2 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 
 
ppkt 1 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Lewin Brzeski za pomocą in-
nego instrumentu płatniczego; 
 
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że niniejszy projekt 
uchwały przedkłada się w związku z możliwością przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Programu Wsparcia 
Obrotu Bezgotówkowego - Polska Bezgotówkowa. Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa rada gminy może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody gminy za 
pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. Zgodnie z art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się również zaliczki na 
podatki, raty podatków, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. 
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System płatności bezgotówkowych kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania 
zobowiązań, takich jak zapłata gotówka w kasie Urzędu oraz bezpośrednio na podstawie polecenia przele-
wu. 
Podjęcie niniejszej uchwały stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski. 

 
 Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy, odbyły się już jakieś rozmowy w tej sprawie. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że wszystko odbywa się w ramach programu Polska Bezgotówkowa przez 
Bank Grodków- Łosiów, który obsługuje urząd. Przez okres trzech lat, Gmina nie będzie ponosiła żadnych 
kosztów, a po tym okresie zobaczymy czy pozostaniemy przy tej firmie czy też ją zmienimy w zależności od 
proponowanych warunków umowy. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6    osobowym –    6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 2 
 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 
rok; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-
rek Nowak informując, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zadaniem własnym gminy jest podejmowanie działań związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu 
oraz pomocy rodzinom dotkniętym skutkami nadużywania alkoholu. Działania te gmina podejmuje w opar-
ciu o roczny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed opracowaniem pro-
gramu należy dokonać diagnozy skali i skutków nadużywania alkoholu. Na realizację programu przeznaczo-
ne są środki, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych. 
Diagnoza oraz treści zawarte w programie na rok 2020 opracowane zostały na podstawie informacji ze 
szkół z terenu gminy Lewin Brzeski oraz informacji OPS, Komisariatu Policji, Sądu Rejonowego, Domu 
Dziecka w Skorogoszczy, Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich 
rodzin oraz Poradni Odwykowej w Brzegu. 
W programie uwzględniono następujące zadania: 
- prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, 
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień, 
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 
- finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie 
przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować 
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że program przeciwdziałania 
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na pozio-
mie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame. 
Od roku 2016 do obydwu wyżej cytowanych ustaw wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu zadań 
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami 
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2016-2020. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
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Zapytania i uwagi: 
 
 Radna Ilona Gwizdak zwróciła uwagę, iż na realizację GPPiRPA w na 2020r. przewiduje się wydatkowanie 
kwoty 220 tys. zł a wiadomym już jest wzrost cen alkoholu, a wiąże się to z wyższą akcyzą zatem wpływy 
wzrosną. 
 
Pan Marek Nowak Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych poinformował, że co roku jest sporzą-
dzana analiza, która zostaje rokrocznie radnym przedłożona i pokrótce opowiedział co zawiera. Pan Marek 
Nowak poinformował, że w przypadku większych wpływów, to radni będą decydowali na co przeznaczyć te 
środki. 
 
Radna Ilona Gwizdak poinformowała, że dyrektorzy szkół w swojej opinii proszą o większe nakłady finan-
sowe na edukację młodzieży i szkolenia personelu w tematyce uzależnień i zwróciła się z prośbą, aby 
wspierać takie inicjatywy z dodatkowych środków. 
 
Pan Marek Nowak  poinformował, że w roku 2019 nauczyciele zostali przeszkoleni z różnych programów 
dla klasy od I do klasy VII i w najbliższych trzech latach wyczerpano szkolenia, co nie oznacza że coś nowego 
między czasie się nie pojawi. Pan Marek Nowak poinformował, iż w ramach tych środków należało będzie 
zaopatrzyć szkoły w materiały do realizacji tych programów. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal  poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu  
uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym –   6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 3 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-
rek Nowak informując, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji 
zadań w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy 
realizować w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program przeciwdziałania 
narkomanii ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na pozio-
mie realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame, tj: 
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim, 
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień, 
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła z zapytaniem czy jest sens, aby w Gminnym Programie Przeciwdziałania Nar-
komanii szeroko rozpisywać działania na rzecz narkomani skoro środki są dedykowane w dwóch działach. 
 
Pan Marek Nowak poinformował, iż ten podział jest podziałem czysto księgowym. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –  6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
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ppkt 4 
 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-
rek Nowak informując, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowa-
dzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 
wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
W latach poprzednich wyodrębniano takie środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków prze-
znaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, przy czym były to środki przeznaczane również na 
dofinansowanie doradztwa metodycznego. Obecnie doradztwo metodyczne będzie realizowane przez 
podmioty o zasięgu wojewódzkim – od 1 styczna 2019 roku organizowanie doradztwa nie jest już kompe-
tencją gminy. 
Sposób podziału tych środków na doskonalenie określa nowe, drugie już w tym roku Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczy-
cieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653). Rozporządzenie nakłada na dyrektorów i organ 
prowadzący obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicz-
nego, poziomu osiąganych wyników egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek okre-
ślonych w przepisach oświatowych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół ustala 
plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne 
w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota 
dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane w uczelniach. Plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli przedstawiony w projekcie Uchwały został ustalony na spotkaniu z dyrektorami 
szkół i przedszkoli (w dniu 27 listopada 2019r.). W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawo-
dowych nauczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – plan został pozy-
tywnie zaopiniowany przez te organizacje związkowe. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem czy nauczyciele z Gminy Lewin Brzeski są objęci programem 
lojalnościowym z naszą gminą. 
 
Pan Marek Nowak poinformował, iż z przepisów prawa nie wynika iż jest taka konieczność. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6   osobowym –    6  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 5 
 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2019/2020; 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Kierownik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ma-

rek Nowak informując, że dnia 3 grudnia weszła w życie zmiana ustawy Prawo Oświatowe, polegająca 
m.in. na dodaniu art. 39a precyzyjnie regulującego zwrot rodzicom kosztu przewozu swoich dzieci niepeł-
nosprawnych do jednostek systemu oświaty przygotowanych do nauki i wychowania takich dzieci. Art. 39a 
ust. 3 mówi: „Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze 
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.” Stad zachodzi konieczność podjęcia przedmioto-
wej uchwały. Proponowane w uchwale ceny ustalono na podstawie cen paliw na stacjach benzynowych w 
Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie- (LPG) w dniu 3 grudnia 2019 roku. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem, ile kosztował do tej pory dojazd. 
 
Pan Marek Nowak udzielił odpowiedzi. 
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Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie 6 osobowym – 6 głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 6 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
Pani Alicja Cieślik informując, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym 
osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 44 cyt. wyżej ustawy sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób usta-
lony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 
W związku otrzymanym pismem z Nadzoru Prawnego Wojewody Opolskiego, dotyczącym wszczęcia 
postepowania wobec Uchwały NR. XV/99/2020 z dnia 29 października 2019r. o zasadach pochówku nastą-
piła konieczność uchylenia obowiązującej uchwały z powodu przekroczenia kompetencji Rady w ustale-
niach regulaminu. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie    6   osobowym – 6  głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 7 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
Pani Alicja Cieślik informując, że Przedstawiony projekt uchwały dotyczy szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom 
tego pozbawiony m, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na 
terenie Gminy Lewin Brzeski. 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej należy m.in. udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym, które 
– zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy - następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia. Schroniska dla 
bezdomnych oraz mieszkania chronione są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, formami wsparcia. W 
związku z tym istnieje potrzeba uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia, jak również korzystających z mieszkań chronionych. Upoważnienie ustawowe do podjęcia uchwały 
zawiera art. 97ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że Rada gminy w drodze uchwały ustala, 
w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 4 października 2019 r. 
istnieje możliwość uzyskania od klientów pomocy społecznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
tak więc działając na korzyść gminy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie    6    osobowym –   6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 8 
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –     
utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz gminy Barbara Chyża informując, że projekt 
uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na 
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realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu 
na kolejny rok budżetowy 2020. Sekretarz Gminy poinformowała jaka jest kwota dotacji na 2020r. i jaka 
jest różnica względem roku poprzedniego i z czego ona wynika. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy jest to forma płatności płacona jednorazowo. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że jest ona płacona w ratach z podziałem na IV kwartały na podstawie 
podejmowanej uchwały. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie gminy w powiecie udzielają dotacji. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że kwota dotacji jest ustalana proporcjonalnie do wielkości gminy i 
wszystkie gminy z powiatu Brzeskiego ją płacą. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem, czy jest to nadal ten sam konserwator i czy zmienił swo-
je podejście do pracy. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że współpraca uległa polepszeniu. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym  –     6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 9 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 
utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim  ; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz gminy Barbara Chyża informując, że projekt 
uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji 
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim na kolejny rok 
budżetowy 2020. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie     6  osobowym – 6       głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 10 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ptakowice; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Ptakowice w dniu 26 listopada 2015 r. i dniu 
26 listopada 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Ptakowice). 
 
Zapytania i uwagi: 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, dotyczącym okresu kadencji, a mianowicie zwróciła uwagę, 
iż Pani Sołtys z Ptakowic została niedawno sołtysem i po raz kolejny należy przeprowadzić wybory. 
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Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że wybory uzupełniające w Ptakowi-
cach odbyły się w związku z rezygnacją poprzedniej Pani Sołtys i nowo wybrana Pani Sołtys jest tylko do 
końca kadencji tej poprzedniej. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 11 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sarny Małe; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Sarny Małe w dniu 29 listopada 2015 r. i dniu 
29 listopada 2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Sarny Małe). 
W związku powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 12 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiona; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Jasiona w dniu 3 grudnia 2015 r. i dniu 3 grudnia 
2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Jasiona). 
W związku powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –   6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 13 

zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Strzelniki; 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Sołectwa „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa pięć lat od daty ich 
wyborów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5”. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyły się w Sołectwie Strzelniki w dniu 9 grudnia 2015 r. i dniu 9 grudnia 
2019r. zakończyła się 4 letnia kadencja. 
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji 
(§6 ust. 5 Statutu Sołectwa Strzelniki). 
W związku powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 
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Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –   6     głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 14 

rocznego planu kontroli na 2020 rok; 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie   6    osobowym –    6    głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 15 

zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020r.; 
 

Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest możliwość uzupełnienia w miarę potrzeb o dodatko-
we tematy. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
ppkt 16 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 
2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Wydział Gospodarki Komunal-

nej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan informując , że w związku analizą wysokości 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się dom-
ki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzy-
stywanych jedynie przez część roku względem obowiązujących przepisów art. 6j ust. 3b ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010) o treści: 

„3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomo-
ści wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozpo-
rządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” oraz zapisów przepisu przej-
ściowego art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r, poz. 1579) o treści: „Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wyż-
sza niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieru-
chomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie art. 6j ust. 
3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2019 r.” należało przygotować nowe stawki ww. opłaty. 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w 
sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r. 
(M.P.2019.278 z dnia 2019.03.28) ogłoszono, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł. 
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10% z 1693 zł = 169,30 zł 
Wobec powyższego nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru-

chomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku nie mogą być wyższe nić 169,30 
zł. W przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów proponuje się 4 kotność 
przyjętej stawki opłaty. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jaka była dotychczas stawka oraz ile jest złożonych deklara-
cji na tereny letniskowe. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że jest na dzień dzisiejszy 102 deklaracje. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem czy więcej jest deklaracji na odpady selektywne czy nie-
selektywne. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, ze większość deklaracji jest złożona na odpady selektywne oraz poin-
formowała jaki będzie to koszt dla gminy. 
 
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem w jakiej formie właściciele działek mają usytuowane 
kosze na śmieci. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że ze względu na bardzo małą powierzchnię działek letniskowych, 
jest tam zbiorcze kosze na odpady. 
 
Radny Łukasz Bacajewski zwrócił się z zapytaniem czy nie można by było zamontować fotopułapkę, aby 
uniknąć podrzucania śmieci. 
 
Burmistrz poinformował, że będą montowane fotopułapki, ponieważ głównie z Gminy Olszanka są podrzu-
cane śmieci ponieważ mieszkańcy Olszanki mają limity co do wywozu śmieci w związku z czym ponad miarę 
muszą zapłacić dodatkowo. 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest możliwość uzupełnienia w miarę potrzeb o dodatko-
we tematy. 
 
Przewodniczący Komisji Leszek Fornal poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu uchwały. 
 
Komisja w składzie  6     osobowym –  6      głs. „za”   zaopiniowała  pozytywnie projekt uchwały. 
 
Do pkt  5 
Sprawy  różne  - wolne wnioski. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na sesji będzie dodatkowy projekt uchwały  dotyczą-
cy zmian w budżecie na 2019r. i omówiła co będzie się w tym projekcie znajdowało. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił się z zapytaniem kiedy mieszkańcy Sołectwa Przecza będą mogli się pod-
łączać do kanalizacji. 
 
Burmistrz poinformował , że jest przygotowywany projekt uchwały w tej sprawie. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Przemysław Ślęzak zamknął posiedzenie. 
    
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
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M. Kowalska  
Przewodniczący Komisji 

                   /-/Leszek Fornal 
 


