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PROTOKÓŁ  NR  28/2013 
 
z posiedzenia Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim od-
bytym w dniu   02  grudnia  2013 r.  
 

Posiedzenie Komisji  odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Ry-

nek 26   i trwało od godz. 10,00  do godz. 1121. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Radny Mieczysław Adaszyński Przewodnicząca Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzenia obecnych było 6 członków Komisji. Nie-
obecni  usprawiedliwieni Radny Dariusz Kraiński. 
Listę obecności radnych członków Komisji oraz listę  zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1               
i 2  do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji  zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesła-
nego porządek posiedzenia. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do porządku  posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie 
1) projektu budżetu gminy na 2014 rok  
2) projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej wraz z prognozą kwoty 
długu  

 
Komisja w składzie 6 osobowym -  jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia. 
 
Do pkt  1 
ppkt  1 
 
   Zaopiniowanie  projektu budżetu gminy na 2014 rok.  
 

Wprowadzenia dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że budżet na 2014 roku 
został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 35.397.386 zł w porównaniu do roku 2013 
dochody te zmalały o 1.500.000 zł . Zmalały dlatego, że otrzymaliśmy m.in. informacje o wysoko-
ści subwencji jaką otrzymamy z budżetu państwa tj.  mniejszy udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych a także zmniejszyła się wysokość dotacji, które otrzymujemy od Wojewody Opol-
skiego m.in. na administracje i na opiekę społeczną. Na podstawie stawek podatków uchwalonych 
na rok 2014 wprowadzone zostały dochody w wysokości 95% bo tak jak wynika z analizy lat po-
przednich tak planuje się dochód, gdyż ze wszystkich tych należności , które wpłacają mieszkańcy 
wykonanie jest w wysokości 95%.  
Wprowadzone zostały dotacje na przedszkola, na podstawie prognozy o wysokości tej dotacji nie 
otrzymaliśmy zawiadomienia ale żeby zrównoważyć budżet obliczono na podstawie otrzymanej za 
dwa miesiące w roku   bieżącym  dotacje w  wysokości 93.150 zł.  
Wydatki  -  nie możemy wprowadzić większej kwoty tylko w tej samej wysokości ponieważ nie 
mamy planowanych na przyszły rok w projekcie budżetu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych w związku z zadaniami inwestycyjnymi.  
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Tak jak kształtują się dochody w wysokości  35.397.386 zł w tym dochody bieżące 32.656.843 zł to, 
żeby spełnić wskaźnik wynikający z art. 243 po stronie wydatków bieżących możemy tylko zapla-
nować kwotę 30.271.441 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 
wysokości około 2.000.000 zł jest przeznaczona na zadania inwestycyjne. Również analizując bu-
dżet bieżącego roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przeznaczona 
jest na spłatę wczesnej zaciągniętych kredytów i pożyczek ale na spłaty, które są poza harmono-
gramem. W roku przyszłym będziemy mieli zadania inwestycyjne dlatego też tymi środkami nie 
chcemy spłacać kredytów i pożyczek tylko zaangażować je w zadania inwestycyjne wykazane w 
załączniku Nr 7 i 7a projektu budżetu.  Po stronie wydatków analizując poszczególne rozdziały 
planuje się wydatki bieżące w wysokości 30.271.441 zł i  wydatki majątkowe w wysokości 
4.206.262 zł. natomiast na spłatę kredytów i pożyczek czyli samych rat kapitałowych w przyszłym 
roku wydamy kwotę 919.683 zł  jednak jak wynika z harmonogramu spłata wynosi 903.000 zł dla-
tego różnice w wysokości 13.683 zł będzie spłatą poza harmonogramem. 
W wydatkach zostały zabezpieczone w pierwszej kolejności, wydatki na które podpisane są już 
umowy czyli zaangażowanie z dniem 1 stycznia 2014r. się pojawi. Brakuje jak wykazano w infor-
macji środków na wynagrodzenia i płace w oświacie. Wiadomo, że wynagrodzenia w oświacie sta-
nowią dość istotny wydatek w budżecie gminy. Planujemy, że nadwyżkę z roku bieżącego w 
pierwszej kolejności przeznaczymy na braki wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w 
oświacie. Nie będzie takiej nadwyżki budżetowej a na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
w oświacie brakuje kwota ok. 1.800.000 zł. Na zakończenie poinformowała o utworzonych rezer-
wach celowej i ogólnej. Wkładzie własnym na zadania własne na które otrzymujemy dotacje od 
Wojewody Opolskiego.  
 
W dyskusji nad projektem budżetu zapytania zgłosili : 
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poruszył sprawę zmniejszenia wysokości dotacji           
o 1.500.000 zł z budżetu państwa. 
 
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że zmniejszeniu uległy dotacje m.in. 

− mniejszy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 500.000 zł, 

− zmniejszona dotacja od Wojewody Opolskiego  na zadania pomocy społecznej oraz USC         
o 300.000 zł, 

− mniejsza dotacja oświatowa i wyrównawczą. 
to wszystko daje nam mniejszy dochód o około 1.500.000 zł.  
 
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński w związku z tak trudną sytuacją i zmniejszeniem 
dotacji z budżetu państwa wnosi do Burmistrza aby na spotkaniach z Marszałkiem Województwa 
bądź Wojewodą Opolskim monitować sprawę obniżonych dotacji i subwencji dla gmin .  
Wraz z Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami wywierać presje na Rząd, Parlament ponieważ 
wprowadzane ustawy np. dotyczące dotacji dla przedszkoli nie rekompensują w pełni ponoszo-
nych kosztów. Dużo mniej środków jest dla gmin na realizację podstawowych zadań.  
 
Radny Stefan Kachel zgłosił uwagę, że jak wynika z projektu budżetu i dyskusji z dochodów gminy 
będzie tylko utrzymywana oświata a co z pozostałymi zadaniami. 
 
Radny Piotr Świder poruszył sprawę planowanych inwestycji m.in. zagospodarowania terenu re-
kreacyjnego oraz ścieżek rowerowych, czy w tak trudnej sytuacji finansowej gminy  inwestycje te 
są konieczne do realizowania. 
 
Wyjaśnień udzielili Skarbnik Gminy Urszula Smolińska i Burmistrz Artur Kotara. 
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poprosił o udzielenie informacji  z jakich  środków 
planuje się dofinansowanie sportu w gminie oraz poprawę stanu dróg gminnych. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując o zmniejszeniu dotacji na zadanie zlecone 
gminie a dotyczące USC, funduszu sołeckim, oraz poinformował o planach związanych z dalsza 
kanalizacją w gminie.  
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek złożył prośbę i wniosek żeby przy uchwalaniu budżetu 
zwrócić szczególną uwagę na wysokość środków na utrzymanie dróg gminnych i sportu. 
 
Radny Stefan Kachel prosi aby poprzez Radnych Powiatowych poczynić starania aby choć jeden 
odcinek chodnika wybudować w roku  przy drogach powiatowych w gminie Lewin Brzeski. Miej-
scowość Oldrzyszowice posiada dokumentacje na budowę chodnika.  
 
Na tym zakończono dyskusję. 
 
Przewodniczący Komisji  Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 
projektu budżetu gminy na 2014 rok.  
 
Komisja w składzie 6 osobowym – 3 głs „za” przy 3 głs. „wstrzymujących się” pozytywnie zaopi-
niowała projekt budżetu na 2014 rok. 
 
ppkt  2 
 
Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej wraz z prognozą 
kwoty długu  
 
Wprowadzenia o tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska. 
 
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały. 
 
Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały.  
 
Komisja w składzie 6 osobowym – 5 głs „za” przy 1 głs. „wstrzymujących się” pozytywnie zaopi-
niowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej wraz z prognozą kwoty długu.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       Przewodniczący  Komisji 
Protokółowała: M. Będkowska          
              Mieczysław Adaszyński 
 


