PROTOKÓŁ

NR 11/2015

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
odbytym w dniu 3 grudnia 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 1237
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski do przesłanego porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie :
1) uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.
2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za”, przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.
Na wstępie przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przypomniał, że projekt budżetu został przekazany radnym na poprzednim posiedzeniu Komisji.
Burmistrz Artur Kotara omówił przedłożoną autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2016 rok dlaczego wprowadza się zmiany i czego dotyczą.
Poinformował o projektach na realizację których możemy pozyskać środki finansowe w ramach środków
unijnych. Na jakie zadania będzie możliwość uzyskania środków z Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem jakie kryteria będą obowiązywały przy wyborze dróg
gminnych, które w ramach projektów będą budowane, czy remontowane. Warunek to w każdej miejscowości może być tylko jedna droga.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poparł wprowadzenie autopoprawki w projekcie budżetu
w związku z możliwością pozyskania środków pomocowych do realizację zadania – budowę i przebudowę
dróg gminnych.
Radny Zbigniew Wierzbicki również poparł wprowadzone zmiany do projektu budżetu ale prosi o pamiętanie o takim zadaniu jak budowa świetlicy w miejscowości Błażejowice.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że w chwili obecnej jak wiadomo na świetlice będzie można uzyskać środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ale na jakie zadanie czy tylko na remonty czy również na budowę
nowych w chwili obecnej nie wiemy.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem w sprawie oświetlenia ulicznego, czy będzie możliwość
pozyskać środki finansowe na realizację?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że możemy uzyskać tylko w ramach aglomeracji.
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Szczegółowo omówił Kierownik Wydz. BI Marcin Kulesza , jakie muszą być spełnione warunki do uzyskania
środków na ten cel.
Uwagi do punktów świetlnych, usuwanie awarii udział wzięli Radny Zbigniew Wierzbicki, Radna Anna Zacharewicz, Radny Władysław Górka .
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zwraca się z prośbą aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki dla jednostek organizacyjnych szkół, przedszkoli oraz dla OSP na przyłącza gazowe do
tych obiektów.
Radny Zbigniew Wierzbicki uważa, że należy zastanowić się nad funkcjonowaniem oświaty gdyż coraz więcej środków finansowych na jej utrzymanie z budżetu gminy idzie. Brakuje na realizację innych zadań
gminnych a my oświatę pieścimy jak małe dziecko.
Burmistrz Artur Kotara odpowiedział na zgłoszony wniosek przez Przewodniczącego Komisji, że Dyrektorzy
w ramach jednostek oświatowych jak również OSP powinni zabezpieczyć w swoich budżetach środki na
ten cel.
Radna Grażyna Michalska z Buszyc zwróciła się z zapytaniem, czy przewidywana jest gazyfikacja wsi Buszyce i Leśniczówka.
Burmistrz Artur Kotara poinformował o piśmie, odpowiedzi na zapytanie dotyczące na jaki etapie jest gazyfikacja miejscowości Strzelniki otrzymaliśmy odpowiedź dot. gazyfikacji miejscowości Skorogoszcz –
Chróścina i Strzelniki gm. Lewin Brzeski, że miejscowości te nie są obecnie ujęte w planie rozwoju na lata
2016 – 2019, jednak gdyby usytuował się w tych miejscowościach odbiorca, którego zapotrzebowanie na
paliwo gazowe miałoby znaczący wpływ na spełnienie warunku ekonomicznego opłacalności inwestycji
wówczas podejmie decyzje o rozbudowie sieci.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że w projekcie budżetu na 2016 rok została zmniejszona
kwota na płacach w oświacie i tak - w Publicznych Szkołach Podstawowych o kwotę 344.000 zł , w przedszkolach 412.075 zł . Zmniejszenia dokonano aby dostosować do wskaźników, które wychodzą z wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu roku pierwsze środki, które się pojawią w pierwszej kolejności muszą
być zabezpieczone środki na płace w oświacie.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
budżetu gminy na 2016 rok wraz z autopoprawką.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy
na 2016 rok wraz z autopoprawką.
Do pkt 2
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska objaśniając jakie zostały przyjęte
wartości do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Komisja w składzie 5 osobowym – jednogłośnie 5 głs. „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Do pkt 3
Sprawy różne - wolne wnioski.
Burmistrz Artur Kotara w nawiązaniu do wcześniej zgłaszanych wniosków poinformował, ze zostanie wydłużony czas pracy Urzędu we wtorki do godz. 1615 , szczegóły zostaną przekazane po dokonaniu zmian w regulaminie pracy Urzędu.
Radna Anna Zacharewicz poinformowała, że odbędzie się spotkanie w terenie z Zarządem Dróg
Powiatowych na zgłaszane wnioski.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Protokółowała: M. Będkowska
Mieczysław Adaszyński
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