P r o t o k ó ł Nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 03 grudnia 2015r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 26. 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 7 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.
Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie:
1) projektu budżetu gminy na 2016 rok,
2) wieloletniej prognozy finansowej.
2. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 radnych - 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
ppkt 1
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał radnych czy Skarbnik Gminy ma dokonać
wprowadzenia do przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok, czy radni będą zadawać pytania.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o konieczności wprowadzenia autopoprawki do projektu
budżetu na 2016 rok. Następnie omówił zmiany w załączniku Nr 2, 4, 6, 7, 7a.
Zmiany dotyczą w zakresie wydatków majątkowych:
- rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej relacji Lewin Brzeski Przecza”;
- zmniejszenia środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w Lewinie Brzeskim – etap I zabezpieczenie obiektu”.
Środki z tych zadań przeznaczyć na:
- budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej;
- udzielenie dotacji dla OSP na zakup samochodu strażackiego;
- remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz;
- adaptacja I piętra Gimnazjum w Łosiowie na przedszkole,
- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
wsi Skorogoszcz i Chróścina.
Radny Dariusz Zięba zapytał o powód zmniejszenia środków na ochronę zbytków i opieka nad zabytkami.

Burmistrz wyjaśnił, że zmniejszono środki z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania
w wysokości 90% kosztów realizacji tego zadania.
Radny Roman Pudło zapytał, na czym ma polegać opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla
zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, wyjaśniając o problemach otrzymania zgody od właściciela nieruchomości na
przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej. W związku z tym należy opracować zamienną dokumentację.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Dariusz Zięba, radny Antoni
Rak, Burmistrz Artur Kotara.
Radny Roman Pudło zapytał czy w związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego do Gimnazjum
w Łosiowie nie wystąpi konieczność zamontowania windy.
Burmistrz odpowiedział na zapytanie.
W dyskusji wzięli udział: Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza
Dariusz Struski.
Kolejno radny Roman Pudło zapytał, czy w ramach zaplanowanych środków w projekcie budżetu na remont
dróg można by było wykonać remont drogi - ul. Pocztowa i remont drogi ul. Krasickiego
w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że cześć drogi w ulicy Krasickiego jest już wyremontowana, a
pozostała zostanie wyremontowana po wybudowaniu kanalizacji. Jeżeli starczy środków to będzie można
się zastanowić nad remontem ul. Pocztowej.
Radny Roman Pudło zapytał o możliwość wybudowania, zorganizowania łaźni dla bezdomnych, powyższy
temat już kilka krotnie poruszał.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że jest trudno zmienić sposób życia tych ludzi. Nawet
w okresie zimowym nie chcą pójść do schroniska, gdzie mają zapewnione dobre warunki. Z tymi osobami
jest cały czas kontakt.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: radny Antoni Rak, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej
Grabny, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Roman Pudło, radny Dariusz Zięba, Burmistrz
Artur Kotara.
Po zakończonej dyskusji ustalono, że osoby bezdomne będą mogły się wykąpać w budynku Klubu
Sportowego „Olimpia” w Lewinie Brzeskim, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o wydzielone środki w budżecie na 2016 rok na budowę
świetlicy wiejskiej w Błażejowicach oraz o jej usytuowanie. Kilka lat temu były już raz wydane środki na
adaptację budynku na świetlicę wiejską.
Burmistrz wyjaśnił, iż sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczyło środki na zakup projektu na
budowę świetlicy. Mieszkańcy chcą mieć świetlicę w centrum wsi, wcześniej zaadoptowany budynek
znajduje się na uboczu wsi, remont nie jest zakończony.
Przewodniczący Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwrócił uwagę, że przedłożony projekt budżetu jest na
takim samym poziome, jaki jest realizowany w bieżącym roku. W związku z tym nie będzie można wiele
zrobić.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że dochody na 2016 rok nie zostały zwiększone a należy mieć
na uwadze, że wydatki rosną. Zaznaczyć należy, że planowane środki na budowę drogi relacji Lewin Brzeski
– Przecza miały pochodzić z kredytu. Czyli aby wykonać budowę i remont dróg gminnych trzeba będzie
w dalszym ciągu zaciągnąć kredyt w takiej samej wysokości jaki był planowany. W przypadku uzyskania
środków z nadwyżki budżetowej to powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie środków na
zakup samochodu strażackiego, na remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o subwencję oświatową, którą gmina
musiała oddać w związku z nieprawidłowym naliczeniem. Jakie są to skutki w budżecie?
Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina za rok 2015 oddała 285.000 zł subwencji oświatowej do budżetu
państwa. Subwencja oświatowa na ten rok jest już prawidłowo naliczona.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie brakuje środków w kwocie
1.000.000,00 zł w oświacie na wynagrodzenia i pochodne.
Kolejno Skarbnik Gminy zabierając głos poinformowała, że środki na wydatki na które należało w pierwszej
kolejności zabezpieczyć zostały zaplanowane w przyszłorocznym budzecie. Po za tym, że zaplanowano
mniej środków na wynagrodzenia w oświacie, aby dostosować się do obowiązujących wskaźników (w PSP
zmniejszono o kwotę 344.000,00 zł, w Gimnazjum o kwotę 412.075,00 zł), czyli brakuje środków w oświacie
na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 756.075,00 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał jak się ma do budżetu gminy na 2016 rok planowana
reforma w oświacie dot. sześciolatków oraz 500,00 zł na dziecko.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, radny Roman Pudło.
Radny Roman Pudło zapytał czy mieszkańcy Przeczy nie będą protestować, że nie będzie remontowana
droga Lewin Brzeski – Przecza.
Z-ca Burmistrza powiedział, że droga Lewin Brzeski - Przecza jest przejezdna.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłym roku
planuje się naprawę windy lub zamontowania innej w budynku przy ul. Kościuszki nr 52 w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował o możliwościach pozyskania środków na wymianę windy.
Radny Zbigniew Gąsiorowski powiedział, że gdyby doszło do wymiany windy to Miejsko - Gminny Dom
Kultury w Lewinie Brzeskim byłby zainteresowany przejęciem tej windy w celu zamontowania przy budynku
Domu Kultury.
Radny Roman Pudło przedstawił propozycję – czy można wystąpić na drogę sądową w związku
z przekształceniem likwidacją zakładów: Diora, Cukrownia „Wróblin” , Fermbet. Przez likwidację tych
zakładów gmina straciła podatki a ludzie miejsca pracy.
W dyskusji udział zabrali: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, radny Antoni Rak,
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta.
Na tym dyskusję zakończono.
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Komisja po przeanalizowaniu planowanych dochodów i wydatków, planowanych zadań
inwestycyjnych i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Burmistrza Lewina Brzeskiego i Skarbnika Gminy
w obecności 7 radnych – 7 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2016r. wraz
z autopoprawką wniesioną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Następnie sformułowano następujące stanowisko :
Komisja wnosi pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym
dodatkowych środków finansowych w pierwszej kolejności przeznaczyć je na:
1) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne;
2) 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,
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
ppkt 2
Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy 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 2016 - 2026.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie i poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
Radny Robert Laszuk w n o s i :
- w imieniu mieszkańców Osiedla Zatorze w Lewinie Brzeskim o uzupełnienie ubytków w drodze przy ulicy
Wiśniowej przy posesji Nr 1. Ponadto po opadach deszczu powstają zastoiny wodne w ulicy
Ogrodowej ( naprzeciwko Państwa posesji Wargin). Nawierzchnia ulicy jest zapadnięta;
- o spowodowanie usunięcia nieczynnych szaf telekomunikacyjnych znajdujących się w różnych miejscach
na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim, jedna z nich leży na placu zabaw oraz o zabezpieczenie
funkcjonujących otwartych szaf telekomunikacyjnych.
- o uzupełnienie oświetlenia ulicznego ok. 20 lamp na osiedlu Zatorze w Lewinie Brzeskim w tym m.in. :
ul. Wiśniowa - 3 lampy.
Ponadto mieszkańcy Osiedla Zatorze zwrócili uwagę na brak placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Lewinie
Brzeskim oraz naprawę ogrodzenia istniejącego placu zabaw oraz zamontowania huśtawki dla starszych
dzieci. Powyższy wniosek kieruje na ręce Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta wyjaśnił, że huśtawka z uwagi na bezpieczeństwo dzieci została
zdemontowana. W sprawie placu zabaw to zostały zabezpieczone środki na modernizację i zakup urządzeń
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na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim i jak tylko będzie można pozyskać środki pozabudżetowe
to zostanie wybudowany taki plac zabaw jaki jest przy ul. Narutowicza w Lewinie Brzeskim.
Radny Przemysław Ślęzak z Kantorowic :
- w n o s i o uzupełnienie w drodze w m. Kantorowice od skrzyżowania za mostkiem do posesji Nr 60,
ubytków i powstałych uszkodzeń. Droga jest nieoświetlona, przez co można uszkodzić samochód, asfalt na
poboczach pęka i odpryskuje. Zbliża się zima pęknięcia w drodze zostaną zalane wodą, co będzie
powodowało dalsze niszczenie drogi.
- w związku z brakiem odpowiedzi ponawia wniosek ( XII sesja 27 października) dot. stanu technicznego
mostu łączącego wieś Kantorowice, mieszkańcy chcą wiedzieć czy można przez ten most jeździć.
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Marcin Kulesza poinformował, że przez mostek można
przejeżdżać samochodem, odpowiedź otrzyma na piśmie.
Radny Antoni Rak z Lewina Brzeskiego wnosi o przeprowadzenie przeglądu oświetlenia ulicznego na
terenie miasta Lewin Brzeski oraz usunięcie usterek w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego
w ulicy Sikorskiego – 4 lampy nie świecą.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny wnosi, z związku
z bezpieczeństwem przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Narutowicza – Kościuszki
w Lewinie Brzeskim zamontowanie, chociaż jednej lampy.
Przewodniczący Komisji zapytał o dalszą działalność Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim, w projekcie
budżetu na 2016 rok zostały bardzo zmniejszone środki.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że Straż Miejska będzie funkcjonowała do końca lutego 2016 roku.
Następnie poinformował, o zmianie czasu pracy Urzędu od przyszłego roku, w każdy wtorek Urząd będzie
czynny od 715 - 1615 .
Radni nie wnieśli uwag do zmiany czasu pracy Urzędu.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1630 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Halina Berezowska.
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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