P r o t o k ó ł Nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 09 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 5 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, radny Antoni Rak.
Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok – wypracowanie stanowiska.
2. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok – wypracowanie stanowiska.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w posiedzeniu Komisji uczestniczy Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim. Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał treść stanowiska Komisji Rozwoju
Gospodarczego podjętego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015r. - Komisja w obecności 6 radnych – 6 głs.
„za” zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2016r. wraz z autopoprawką wniesioną przez
Burmistrza.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
U w a g a : Stan radnych wynosi 6. Doszedł radny Antoni Rak.
Przewodniczący Komisji RiOŚ Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji wypracowane na
posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015r. do projektu budżetu na 2015 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie
w obecności 5 radnych – jednogłośnie 5 głs. „za” projekt budżetu gminy na 2016r. wraz z autopoprawką
wniesioną przez Burmistrza. Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja nie podjęła dyskusji .
Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia
3 grudnia 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz opinii własnej podjętej
na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015r. (w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za”) zaopiniowała
pozytywnie projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z autopoprawką wniesioną przez Burmistrza.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.

Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
Radny Piotr Barszcz zapytał o sytuację w sprawie reorganizacji przedszkola w Łosiowie, mieszkańcy są
bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, czy nie należałoby spotkać się z mieszkańcami w tej sprawie.
Burmistrz odpowiadając na pytanie poinformował, że aby się spotkać z mieszkańcami to najpierw muszą
być przygotowane dokumenty, obecnie jest wykonywana analiza kosztów i liczby zatrudnionych
pracowników w przedszkolu. Należy najpierw wypracować stanowisko, aby można było przedstawić
propozycję reorganizacji przedszkola.
Radny Piotr Barszcz dodał, że najwięcej emocji wśród mieszkańców będzie likwidacja przedszkola przy ul.
Barona w Łosiowie.
Burmistrz zabierając głos jeszcze raz poinformował, że najpierw należy przeprowadzić analizę kosztów
utrzymania przedszkola. Czy warto przeprowadzać remont? Czy nie korzystniej będzie przenieść oddział
przedszkolny do wolnego pomieszczenia w Gimnazjum w Łosiowie.
Udział w dyskusji wzięli: Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny
Zbigniew Gąsiorowski, radny Piotr Barszcz, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny
Mieczysław Adaszyński.
Po zakończonej dyskusji członkowie Komisji nie zgłosili wniosków.
Radny Roman Pudło w imieniu mieszkańców miasta Lewin Brzeski zwrócił uwagę na całodobowy otwarty
lokal (salon gier) przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim, ponieważ młodzież niepełnoletnia przebywa
w tym lokalu.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk, radny Antoni
Rak, radny Zbigniew Gąsiorowski, radny Roman Pudło, radny Przemysław Ślęzak.
Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Burmistrza, że kiedy będą zmieniane światła to
z rana mogłyby się o pół godziny wyłączać szybciej a w godzinach wieczornych o pół godziny włączać
później.
Burmistrz ustosunkował się do uwagi radnego.
Radny Przemysław Ślęzak w imieniu właścicieli walących się stodół w m Kantorowice, zapytał jakie muszą
podjąć działania, aby mogli wyburzyć stodoły i znieść je z ewidencji nieruchomości.
Burmistrz wyjaśnił, jakie należy podjąć działania umożliwiające wyburzenia stodół.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi
do tematów realizowanego rocznego planu pracy rady. Następnie zaproponował propozycję wprowadzenia
tematu do planu pracy na 2016 rok pn. „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oferowane przez
powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w 2015r.” zamiast tematu pn. „Realizacja wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych na lata 2014 -2018”.
Radni przez aklamację poprali propozycję zamiany tematów.
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Radny Roman Pudło poinformował, że w przyszłym roku odbędą się obchody 1050 rocznicy chrztu Polski,
czy nie należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem tego tematu do planu pracy Rady na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji radny Robert Laszuk poinformował, że Komisja, co do rocznego planu pracy rady
zajmie stanowisko na posiedzeniu komisji zaplanowane na dzień 15 grudnia 2015r.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1545 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Halina Berezowska.
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
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