
 
P r o t o k ó ł   Nr   31/2013 

 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 28 listopada 2013r. 

  
 Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie 

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

Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum, 

przy którym komisja może podejmować prawomocne wnioski i opinie. Lista obecności stanowi załącznik  

Nr 1 do niniejszego protokółu.  

Nieobecny -  radny Dariusz Zięba. 

 

Porządek posiedzenia : 

1. Zaopiniowanie:  

      1) projektu budżetu gminy na 2014 rok, 

      2) wieloletniej prognozy finansowej. 

2.  Sprawy różne – wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie nie ujęto punktu w sprawie 

zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z uwagi na krótki termin sporządzenia. 

Przypominał, że Komisja ustaliła wcześniej, że w przypadku kumulacji posiedzeń Komisji protokoły będą 

przyjmowane w terminie późniejszym.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 radnych  - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony 

porządek posiedzenia. 

 

Do pkt  1  
 

ppkt 1 
 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok.  
 

Przed omówieniem projektu budżetu na 2014 rok Skarbnik Gminy Urszula Smolińska przekazała 

radnym na piśmie dodatkową informację do projektu budżetu. Informacja ( ksero) stanowi załącznik Nr 2 

do niniejszego protokółu.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał radnych czy Skarbnik Gminy ma dokonać wprowadzenia do 

przedłożonych projektów uchwał czy radni będą zadawać pytania. 

 

Radni poprzez aklamacje wyrazili zgodę, aby Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do projektu budżetu 

gminy na 2014 rok.  

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że prognozowane dochody na 2014 rok zostały wyliczone na podstawie 

przyjętych stawek podatków i opłat. Otrzymanych subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej 

na podstawie pisma Ministra Finansów łącznie 10.758.020 zł . W stosunku do roku poprzedniego subwencje 

są niższe o 500.000 zł. Również po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów pisma o prognozowanych udziałach 

w podatku od osób fizycznych okazało się, że będą mniejsze ok. 500.000 zł. Otrzymywane dotacje a głównie  
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na OPS są mniejsze o 400.000 zł. Są to dochody, które wpłynęły znacznie na uszczuplenie dochodów gminy 

na 2014 rok. Ponadto w tym roku został wprowadzony wymóg zabezpieczenia w budżecie gminy 20%  

środków na zadania własne. Skarbnik Gminy w dalszej części omawiania projektu budżetu gminy na 2014 

rok poinformowała o zaplanowanych dochodach w oświacie i wychowaniu – przedszkola, w tym dziale 

zostały przyjęte wpływy na podstawie wpływów z czesnego – 154.100 zł oraz dotacji na dziecko 

przedszkolne, jest to kwota 93.150,00 zł, tylko na dwa miesiące. 

Następnie poinformowała, że różnica w zakresie dochodów bieżących w porównaniu z projektem 

budżetu na 2013 wynosi 1.414.715 zł. Na tak zaplanowany budżet znaczący wpływ ma spadek dochodów 

bieżących wynikający z otrzymania mniejszych subwencji z Ministerstwa Finansów oraz mniejszych dotacji 

od Wojewody Opolskiego.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że z przedstawionych dokumentów tj. projektu budżetu 

na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dochód gminy 

będzie niższy ogółem ponad 2.000.000 zł. Jest to bardzo znaczny ubytek, a zatem będzie niższa dotacja.  

 

Zapytania w sprawie prognozowanych dochodów Gminy na rok 2014 zgłosili: radny Roman Pudło, radny 

Antoni Rak, radny Piotr Barszcz, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta. 

 

Odpowiedzi udzielali: Urszula Smolińska Skarbnik Gminy, Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Dariusz 

Struski Zastępca Burmistrza. 

 

Następnie Komisja przystąpiła do omówienia planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok. 
 

W trakcie omawiania planowanych wydatków zapytania zgłosili : Andrzej Grabny Przewodniczący Rady 

Samorządu Miasta, radny Roman Pudło, Robert Laszuk  Przewodniczący Komisji, radny Antoni Rak. 

Zapytania w sprawie wydatków dotyczyły : 

− ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi , 

− bezpieczeństwa publicznego ( funkcjonowanie Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim), 

− Miejsko - Gminnego Ośrodk Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim – przekazywanych dotacji, wypłat 

zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, wydatków na 

dodatki mieszkaniowe, 

− oświata i wychowanie – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

− pobytu osób w Domach Opieki,  

− rodzin zastępczych – partycypacja w kosztach , 

− ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, 

− Izby Rolniczej -  zmniejszenia wydatków, 

− gospodarki komunalnej m.in. : wynagrodzenia i pochodne, opłat za gospodarowanie odpadami  

 komunalnymi wnoszonych do zarządców , 

− oświetlenia ulic, dróg, placów, 

− remontów dróg gminnych. 

 

Na pytania członków Komisji wyjaśnień udzielali : Urszula Smolińska Skarbnik Gminy, Artur Kotara Burmistrz 

Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza, Barbara Chyża Sekretarz Gminy. 

 

W dyskusji udział wzięli : Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, Skarbnik Gminy, Burmistrz Lewina 

Brzeskiego, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, radny Roman Pudło, radny Zbigniew Gąsiorowski.  

 

W dalszej części posiedzenia Burmistrz poinformował o zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych  

w roku 2014 : 

- kontynuacja budowy hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie ,  
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- zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim, 

- rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim, 

- złożono wniosek o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi gminnej.  

Burmistrz zaznaczył, że w wykazie zadań inwestycyjnych nie zostało ujęte zadanie pn. „Przebudowa 

przepompowni ścieków w rejonie ulic Sikorskiego i Krasickiego w Lewinie Brzeskim” gdzie koszt zadania 

przewiduje się na 150.000 zł. Zadanie będzie można ująć w budżecie dopiero jak się pozyska środki  

ze sprzedaży majątku, zadanie będzie realizowane wspólnie ze Spółką „Hydro – Lew”  

w Lewinie Brzeskim. 

 

W dyskusji udział wzięli : Skarbnik Gminy, radny Antoni Rak, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin 

Brzeski, radny Roman Pudło, radny Zbigniew Gąsiorowski, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji. 

 

Sekretarz Gminy Barbara Chyża poinformowała o realizacji zadań zleconych przez Gminę. Koszty 

wykonywania zadań zleconych winne być ponoszone w całości z budżetu państwa, ale tak nie jest. Dotacje 

na rok 2014 zmniejszono więcej w porównaniu do roku 2013. 

 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat: 

− utrzymania i finansowania oświaty, 

− możliwości urealnienia dochodów i wydatków na oświatę, 

− otrzymywanej dotacji na zadania zlecone.  

 

W dyskusji udział wzięli:  Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza Lewina 

Brzeskiego, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji, Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu 

Miasta, radny Roman Pudło, radny Antoni Rak, Urszula Smolińska Skarbnik Gminy, Barbara Chyża Sekretarz 

Gminy.  
 

Komisja na tym zakończyła dyskusję. 
 

          Komisja po przeanalizowaniu planowanych dochodów i wydatków i uzyskaniu dodatkowych 

wyjaśnień od Burmistrza Lewina Brzeskiego i Skarbnika Gminy w obecności 6 radnych – 6 głs. „za” 

zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2014r. 

Następnie sformułowano następujące stanowisko : 

„Pomimo pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok Komisja Rozwoju 

Gospodarczego jest głęboko zaniepokojona ograniczonymi możliwościami finansowymi, a w szczególności 

drastycznym spadkiem dochodów gminy wynoszącym ok. 2.000.000zł. W przypadku pozyskania w roku 

budżetowym dodatkowych środków finansowych Komisja wnosi do Burmistrza Lewina Brzeskiego  

o przeznaczenie tych środków w pierwszej kolejności na uzupełnienie środków w dziale :  

1) oświata i wychowanie ( wynagrodzenia i pochodne, remonty placówek oświatowych), 

2) transportu  – remonty dróg gminnych, 

3)   gospodarka komunalna – oświetlenie ulic, dróg, placów.  
 

W związku ze znacznym obniżeniem subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji przekazywanej 

przez Ministerstwo Finansów , Komisja w n o s i do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wystąpienie  

z apelem w sprawie urealnienia przekazywanych środków finansowych do rzeczywistych kosztów 

ponoszonych przez Gminę na zadania zlecone do : 

1) Prezesa Rady Ministrów 

2) Sejmu RP 

3) Senatu RP 

4) ZGŚO” 
 

Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
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ppkt  2 

 

Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Skarbnik Gminy na podstawie uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały poinformowała, że 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych został przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2025. Powyższy projekt 

uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożono RIO w Opolu. 

 

W trakcie omawiania wieloletniej prognozy finansowej zapytania zgłosili : Andrzej Grabny Przewodniczący 

Rady Samorządu Miasta, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji w  zakresie: 

− wydatków na obsługę długu publicznego, 

− wyliczenia limitów obciążeń budżetowych. 
 

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.  

 

Udział w dyskusji wzięli: Robert Laszuk Przewodniczący Komisji. Przewodniczący Rady Samorządu Miasta, 

Urszula Smolińska Skarbnik Gminy, radny Antoni Rak, Dariusz Struski Za-ca  Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

 
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na przyjęte wartości do planu dochodów i wydatków. Aby spełnić wskaźnik, 

od 2014 roku o którym jest mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych odgrywa dużą rolę sprzedaż 

majątku. W przypadku niewykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku to automatycznie 

Gmina otrzymuje program naprawczy. W tym czasie nie będzie można zawierać nowych umów, nie będzie 

można wydatkować środków na promocję, na fundusz sołecki i przeznaczać środków na dotacje dla innych 

jst. a dotyczy to m.in. utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego, na utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 

 

Komisja nie wniosła więcej zapytań. 

 

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień w obecności 6 radnych - 6 głs. „za” 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Do pkt   2 

 

Sprawy różne – wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji zwołane na dzień 4 grudnia 2013r. 

na godz. 1500. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1700 zamknął 

posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała:  
Halina Berezowska.  

Przewodniczący Komisji 

 

       Robert Laszuk  

 


