Protokół
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
w dniu 08 grudnia 2014r.
Nr 1/2014 Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
Nr 1/2014 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odbyło się w sali Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i trwało od godz. 16.10 do godz. 17.00.
Posiedzeniu przewodniczyli: radny Robert Laszuk przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
oraz radny Mieczysław Adaszyński – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności posiedzenia, obecnych było 7 członków Komisji Rozwoju
Gospodarczego i 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Listy obecności Komisji w załączeniu do niniejszego protokołu.
Obrady otworzył przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk, stwierdził
prawomocność obrad, powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Następnie zaproponował
porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2015 – 2025.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia
W przeprowadzonym głosowaniu:
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 7 członków – 7 głs. „za”,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w obecności 5 członków – 5 głs. „za”
przyjęły przedstawiony porządek posiedzenia.
Do pkt 1.
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk rozpoczynając posiedzenie
poinformował, że każdy radny otrzymał projekt uchwały budżetowej na 2015r. i winien być przygotowany
do jego rozpatrzenia. Poprosił Burmistrza Artura Kotarę o wprowadzenie.
Burmistrz zabierając głos poinformował, że projekt budżetu omówi Pani Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Następnie poinformował, że przedłożony projekt budżetu został przygotowany mając na uwadze
pozyskanie środków na lata 2014 – 2020. Do końca nie jest jeszcze wiadomo z jakich programów będziemy
pozyskiwać środki i na jakie zadania. Jedno z najważniejszych zadań to skanalizowanie aglomeracyjnych
miejscowości naszej gminy. Brak jest dokumentacji projektowej na miejscowości Chróścina i Skorogoszcz
w związku z tym jest to zadanie priorytetowe, aby w momencie naboru na wnioski były już przygotowane
dokumenty.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk dodał, że elementem składowym projektu budżetu są uchwały
około budżetowe, wg oświadczenia Burmistrza jest wiadome, że na 2015 rok burmistrz nie będzie
proponował zmian stawek, wobec tego podatki i opłaty lokalne, pozostaną na poziomie2014r.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zabierając głos przedstawiła jak kształtują się dochody gminy i na jakiej
podstawie zostały zaplanowane. Prognozowane dochody gminy kształtują się w wysokości 34.912.312 zł,
w tym dochody majątkowe 1.549.153 zł, które są o wiele niższe w stosunku do 2014 roku.
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Skarbnik Gminy omówiła jeszcze część opisową dot. wydatków.
Kolejno Skarbnik Gminy zabierając głos powiedziała, że planowane wydatki budżetowe wynoszą
32.697.588 zł, zostały pomniejszone o kwotę 2.214.724 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów. Zwróciła
uwagę na zmniejszone środki w budżecie na oświatę, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 1.100.000 zł. W związku z czym należy pamiętać że w przypadku pozyskania nadwyżki budżetowej
czy innych wolnych środków to w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki na oświatę.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk oraz radny Antoni Rak zwrócili uwagę, że również należałoby :
- wygospodarować środki na realizację - zadań: remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie
Brzeskim, w Publicznym Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym Przedszkolu w Skorogoszczy,
- uzupełnić środki na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych.
Burmistrz zabierając głos poinformował, że będzie czynił starania pozyskiwać środki z różnych programów
a w najbliższym czasie min. z fotowoltaiki. W najbliższym czasie ma być ogłoszony konkurs przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodał, że oceniając ostatnie cztery lata byłej kadencji to
przedłożony projekt budżetu jest jednym z najlepszych. Jest otwarty na współpracę z radnymi.
Skarbnik Gminy przedstawiła poprawkę do załącznika Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
dział 851 rozdział 85195 – jednostki spoza sektora finansów publicznych winien być zapis o treści
„ zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych”.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że brakuje środków na oświatę
1.100.000 zł i głównie na wynagrodzenia i pochodne a co z wydatkami majątkowymi i rzeczowymi.
W ostatnim czasie zostały wybudowane nowe obiekty sportowe. Zapytał, czy zostały zabezpieczone środki
na wydatki rzeczowe.
Odpowiedzi na powyższe uwagi udzieliła Skarbnik Gminy i Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał czy zostały już zabezpieczone środki
w budżecie, które będą potrzebne w przypadku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił się w imieniu mieszkańców m. Mikolin i Golczowice do Burmistrza aby
miał na uwadze remont dróg gminnych położonych w tych miejscowościach.
Burmistrz odpowiadając powiedział, że chciałyby jak najwięcej wybudować i wyremontować dróg. Ale
budowa dróg czy budowa kanalizacji sanitarnej przerastają możliwości finansowe gminy. Będą budowane
jeśli pozyskamy środki zewnętrzne, jak tylko będą nabory na remonty i budowę dróg i będzie możliwość
pozyskania środków to będzie czynił starania aby je pozyskać. Każda miejscowość będzie dobrze
i jednakowo traktowana. Następnie podkreślił, że w poprzedniej kadencji prawie wszystkie zadania były
realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Jak tylko będzie możliwość to natychmiast będą
podejmowane działania w celu ich pozyskania.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk podkreślił, że gdyby gmina nie pozyskiwała środków
zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i realizowała z własnych, to wtedy świadczyłoby
o niegospodarności gminy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Mieczysław Adaszyński mając na uwadze rok
2015, jako rok „wyborczy” zwrócił się z apelem, aby wspólnie podjąć działania w celu pozyskiwania środków
pozabudżetowych, aby jak najwięcej pozyskać środków a trzeba mieć na uwadze, że konkurencja będzie
duża. Zwrócił uwagę, że tym razem środki w dziale transport, na remont dróg są w budżecie zabezpieczone.
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Środowiska. Stan Komisji 4 radnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego podkreślił, że najważniejszym zadaniem dla gminy jest
budowa kanalizacji sanitarnej i należy mieć na uwadze, że tam gdzie będzie budowana kanalizacja to
również będą odtwarzane lub budowane drogi.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy miejscowość Raski jest również ujęta do budowy kanalizacji sanitarnej.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz wyjaśniając, że nie może być ujęta w aglomeracji, ponieważ nie spełnia
warunku dot. liczby mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Mieczysław Adaszyński w n o s i o zakup
samochodu bojowego dla OSP w Łosiowie. Obecny samochód bojowy został wycofany z eksploatacji a dla
bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo potrzebny. Wie o staraniach Burmistrza w sprawie pozyskania
samochodu bojowego.
Burmistrz poinformował, że po wyremontowaniu samochodu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim zostanie
przekazany dla OSP w Łosiowie, tj. do czasu zakupu samochodu dla jednostki OSP w Łosiowie. Cały czas
prowadzone są rozmowy w tej sprawie.
Radna Grażyna Michalska w n o s i, w związku z nie ujęciem w budżecie zadania remontu drogi gminnej
położonej przy kościele parafialnym w Buszycach o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie
remontu tej drogi. Pozwoli to na poprawienie wizerunku miejscowości.
Następnie podziękowała za ujęcie w budżecie gminy zadania – budowa drogi w m. Różyna z jednoczesną
prośbą, aby Burmistrz miał na uwadze m. Leśniczówka, mieszkańcy mówią, że dla nich gmina nic robi.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, informując o możliwościach pozyskania środków na remont drogi
w Buszycach i możliwościach pomocy mieszkańcom Leśniczówki.
Członkowie Komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk podsumowując dyskusję przedstawił
wypracowane wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Komisje wnoszą aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym dodatkowych środków finansowych
w pierwszej kolejności przeznaczyć na :
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne ,
2) realizację zadań: remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
w Publicznym Przedszkolu w Przeczy i w Publicznym Przedszkolu w Skorogoszczy,
3) uzupełnienie środków na realizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu – zadania upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych,
4) realizację zadania – wykonanie remontu drogi gminnej położonej w Buszycach (przy Kościele
Parafialnym),
5) zakup samochodu bojowego dla OSP w Łosiowie.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w wnioski.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały zgłoszone
wnioski.
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 7 radnych – 7 głs. „za”.
Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska w obecności 4 radnych – 4 głs. „za”.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poddał pod glosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na
2015r.
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Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska w obecności 4 radnych – 4 głs. „za”.
Następnie Komisje sformułowały stanowisko. Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2015 – 2025.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk poprosił Skarbnika Gminy
o wprowadzenie do tematu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że konsekwencją projektu uchwały budżetowej jest
wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu. Wykazano dochody i wydatki, rozchody
i przychody, zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone. Poprosiła o zgłaszanie pytań.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego radny Robert Laszuk poddał pod
głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały powyższy projekt
uchwały.
Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności 7 radnych – 7 głs. „za”,
Komisja Rolnictwa I Ochrony Środowiska w obecności 4 radnych – 4 głs. „za”.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Robert Laszuk
zamknął posiedzenie.
Stanowisko (wspólne) Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała :
Halina Berezowska.
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