P r o t o k ó ł Nr 23/2016
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 7 grudnia 2016r.

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 6 członków, 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 Przemysław Ślęzak.
Porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2016 z dnia 19 października 2016r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok – wypracowanie stanowiska.
3. 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
Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2016 z dnia 19 października 2016r.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że w związku z rozbieżnościami wypowiedzi
Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Andrzeja Grabnego dot. egzaminów w szkole w Skorogoszczy ,
przesunięto na kolejne posiedzenie komisji zatwierdzenie protokołu Nr 20/2016 z dnia 19 października
2016r. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił poprawkę do protokołu zgłoszoną przez
Przewodniczącego Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzeja Grabnego o treści:
„Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny powiedział, że nie zgadza się
z wypowiedzią Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych p. Marka Nowaka odnośnie poprawy
wyników nauczania w szkole w Skorogoszczy, ponieważ z przedstawionych dokumentów wynika, że
sytuacja się nie poprawiła”.
Powyższa poprawka została przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich członków komisji
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza
Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Komisja nie wniosła innych poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 członków zatwierdziła protokół Nr 20/2016 - 5 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym
się”.
Do pkt 2
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 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 23 listopada 2016r. - Komisja w obecności 7 członków – 7
głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2017r.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji RiOŚ Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji wypracowane na
posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016r. do projektu budżetu na 2017 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie
w obecności 4 członków – jednogłośnie 4 głs. „za” projekt budżetu gminy na 2017r.
Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że w związku z wprowadzeniem na dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim zmiany do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej dotyczące
dofinansowania przedsięwzięcia projektu „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne
zabytkowego budynku PSP w Skorogoszczy”. Wiąże to się z wprowadzeniem zmian w załączniku do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia wpf na lata 2017 -2018.
Radny Dariusz Zięba zapytał o sensowność istnienia Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że jest to temat dyskusyjny, ale do bieżących prac porządkowych jest bardzo
potrzebny, ponieważ jest wiele interwencji z terenu miasta i gminy a Policja takimi sprawami nie chce się
zajmować.
Radny Antoni Rak zapytał o koszty utrzymania Straży Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Burmistrz poinformował, że ok. 60.000,00 zł rocznie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na 2017 rok zaplanowano w budżecie środki na Straż Miejską
w wysokości 69.000,00 zł.
Kolejno radny Dariusz Zięba powiedział, że słyszy różne głosy w sprawie utrzymania straży, że jest to błąd,
że należałoby się wycofać, może jest to tylko potwierdzanie tego, że nie mamy odwagi się z tego wycofać.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że Straż winna się składać z dwóch osób, cały czas jest wolny wakat
na stanowisko strażnika i też tak zostały zabezpieczone środki w projekcie budżetu. Czyli można powiedzieć,
że wynagrodzenie pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej jest o wiele niższe jak mówił wcześniej.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy w przyszłym roku będzie uzupełniony
wakat.
Burmistrz poinformował, ze Straż Miejska w przyszłym roku będzie jednoosobowa.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski,
Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że przy tworzeniu Straży Miejskiej pomimo, że
zagłosował „za” to jest przeciwny i byłby za likwidacją. Ale z drugiej strony wie jaka jest pomocna
szczególnie w terenie pracownikom Urzędu.
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Radny Dariusz Zięba i radny Roman Pudło zapytał o możliwość przedłożenia informacji Komendanta Straży
Miejskiej ze swoje działalności.
Burmistrz poinformował, że zostanie przedłożona informacja o działalności Straży Miejskiej. Obecnie jest
opracowywana dokumentacja o bezpieczeństwie gminy Lewin Brzeski przez dr socjologii.
Radny Roman Pudło zapytał w jakim dziale są ujęte środki na program 500+.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze w wysokości 7.373.000,00
zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy przekazywana dotacja z budżetu
państwa jest w pełni 100% zabezpieczona na realizację programu 500+.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał, czy w tych środkach również są zabezpieczone środki na
obsługę.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że środki są w całości zabezpieczone na realizację
programu. Tylko na obsługę na ten rok środki były przeznaczone w wysokości 2% od przekazanej dotacji,
natomiast na rok 2017 jest już 1,5%.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że środki są przekazywane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem
naszej gminy.
Kolejno Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo wydatki dotyczące programu 500+ (wydatki związane
z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób
fizycznych).
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał ile osób obsługuje program 500+.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski odpowiedział, że obsługuje dwie osoby.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Adaszyński, Burmistrz Artur Kotara,
radny Antoni Rak.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny powiedział, aby udało się zrealizować tak
zaplanowany budżet na 2017 rok.
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos poinformował o prowadzonych pracach geodezyjnych
przygotowujących tereny rekreacyjne położone w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała do sprzedaży.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Graby, Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara.
Radny Roman Pudło zapytał ile osób wystąpiło o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni.
Burmistrz poinformował, że zostało złożonych 12 wniosków.
W dyskusji udział wzięli: radny Dariusz Zięba, Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Komisji Robert
Laszuk.
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Radny Roman Pudło zapytał o wydzielone środki w budżecie w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85195
pozostała działalność w wysokości 33.500,00 zł.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o wydatki w gimnazjach, ponieważ od
przyszłego roku z dniem 1 września będzie wprowadzona reforma w oświacie – wygaszanie gimnazjów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki na gimnazja zostały już zmniejszone. Ponadto należy mieć na
uwadze, że opracowując projekt budżetu gminy na 2017 rok zmniejszono środki o 10% na wynagrodzenia
i ich pochodne w szkołach i przedszkolach. Brakuje środków w wysokości 1.322.000,00 zł, które w ciągu
roku muszą być uzupełnione.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że w zał. Nr 7 do projektu budżetu są niedokończone zdania dot.
realizacji zadań inwestycyjnych w dziale KULTURA FIZYCZNA.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniki Nr 7a jest szczegółowo opisane każde zadanie inwestycyjne.
Następnie Skarbnik Gminy odniosła się do załącznika Nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU GMINY NA
2017r. gdzie szczegółowo rozpisane są kredyty i pożyczki, na jakie zadania będą zaciągane, w jakiej kwocie
będą spłacane. Na zakończenie poinformowała o otrzymanej informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie zapisu w § 17 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok –
„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.”. Należy
wprowadzić zapis o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Na tym Komisja zakończyła.
Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia
23 listopada 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz opinii własnej
podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016r. (w obecności 6 członków – jednogłośnie 6 głs. „za”)
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2017 rok .
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 20
grudnia o godz. 15.00.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że w m-cu październiku br. wnosił o wycięcie drzew w drodze
wojewódzkiej Łosiów- Kopanie i nawet otrzymał odpowiedź o wystąpieniu do zarządcy drogi a w zeszłym
tygodniu samochód uderzył w przewrócone drzewo, które podczas wiatru spadło. W związku, że w dalszym
ciągu drzewa nie zostały wycięte, ponawia wniosek.
Radny Antoni Rak zwrócił uwagę, że taka sama sytuacja jest w drodze wojewódzkiej Kantorowice –
Ptakowice, gdzie drzewa są już oznakowane do wycinki, ponawia wniosek.
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Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę na uroczystości, które miało miejsce w dniu 11 listopada 2016r. Obchody z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystościach mszy świętej wzięli
udział: Burmistrz Artur Kotara, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek, ale pracowników Urzędu to prawie wcale nie było a to od nich idee patriotyzmu winne wychodzić.
Również nie widział na mszy wielu radnych, nauczycieli i młodzieży. Uważa, że tak nie winno być.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, Burmistrz Artur
Kotara, radny Antoni Rak, radny Piotr Barszcz, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że kiedy są uroczystości gali wręczenia nagród „Lwy Lewińskie”
w której są uhonorowane osoby, które w sposób szczególny odznaczyły się swoim działaniem
w naszej gminie, działają społecznie, poświęcając swój czas to również na tych uroczystościach brakuje
radnych.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, radny Roman Pudło, Burmistrz Artur
Kotara, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radny Zbigniew Gąsiorowski, radny Antoni Rak.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zaplanowane zadanie
inwestycyjne w ramach wydzielonych środków do dyspozycji Rady Samorządu Miasta dotyczące –
modernizacji i zakupu urządzeń na plac zabaw – osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim. Powyższe zadanie nie
będzie zrealizowane w tym roku, bo nie było naboru wniosków a środki muszą być wydatkowane do końca
roku budżetowego. Czyli już w przyszłym roku zapomina się o zadaniu.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że plac zabaw przy ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim również
wymaga modernizacji.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta poinformował o przeprowadzonych rozmowach na spotkaniu
z Burmistrzem i Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lewinie Brzeskim w sprawie zagospodarowania tego
terenu pod parking.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Burmistrz Artur Kotara,
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radny Antoni Rak.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Waldemar Włodek poinformował, że sesja została
zaplanowana na dzień 29 grudnia 2016r. na godz. 13.00 w sali gimnazjum w Lewinie Brzeskim.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 15.56 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska.

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

Protokół zatwierdzono
20.12.2016r.
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