P r o t o k ó ł Nr 31/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
22 listopada 2017r.

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 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 Przemysław Ślęzak.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z dnia 22 listopada 2017r. Burmistrza Lewina Brzeskiego do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 28 listopada 2017r. dodatkowego projektu uchwały:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Zaproponował wprowadzić w/w projekty uchwał do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt
w celu ich zaopiniowania.

2)

Radni nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Komisja w obecności 6 radnych - jednogłośnie 6 głs. „za” przyjęła wniosek.
W związku z powyższym porządek posiedzenia Komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 30/2017 z dnia 23 października 2017r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października
2017r. do dnia 14 listopada 2017r.
3. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
5. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozą finansową –
wydanie opinii.
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 30 z posiedzenia komisji w dniu 23 października 2017.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają poprawki do treści
protokołu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze
Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie jego
zatwierdzenie.
Komisja w obecności 6 radnych zatwierdziła protokół Nr 30/2017 - jednogłośnie – 6 głs. „za”.
Do pkt 2

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 17 października
2017r. do dnia 14 listopada 2017r. Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań do
przedłożonego sprawozdania:
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o wyłączone lokale mieszkalne ze sprzedaży mieszczące się
w budynku dworca PKP przy ul. Kościuszki 73 w Lewinie Brzeskim przejęte od PKP.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że PKP przy przekazywaniu budynku wykluczyło w umowie
notarialnej sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w tym budynku. Dlatego też zostało wydane
zarządzenie o wyłączeniu tych lokali ze sprzedaży. Tym bardziej, że już jeden z lokatorów złożył wniosek
o kupno zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Radny Dariusz Zięba zapytał przez ile lat nie będzie można sprzedać powyższych lokali mieszkalnych.
Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z podpisaną umową w ogóle Gmina nie będzie mogła sprzedać. Uważa, że
budynek PKP winien być budynkiem publicznym a nie mieszkaniowym.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło sprzedaży nieruchomości – działki nr 737/8 o pow.
0,3205 ha położonej przy PKP w Lewinie Brzeskim. Jak Mu wiadomo teren ten ma być przeznaczony pod
parking i ma służyć do ruchu okrężnego. Czy obecny parking będzie powiększony.
Burmistrz wyjaśnił, że nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przeznaczona pod budowę
parkingu. Następnie przedstawił w jaki sposób będzie teren przy PKP zagospodarowany pod budowę
parkingu.
Przewodniczący Komisji uważa, aby tą działkę nie przeznaczać do sprzedaży a przeznaczyć pod
zagospodarowanie parkingu.
Radny Dariusz Zięba zapytał czy został rozstrzygnięty
Publicznego w Skorogoszczy.

konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada br.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wartość wycenionych lokali mieszkalnych położonych przy ul.
Aleja Wojska Polskiego i ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Ponieważ porównując powierzchnię powyższych
lokali uważa, że jeden z tych lokali został za nisko wyceniony.
Burmistrz wyjaśnił, że należy mieć na uwadze, że są to dwa różne budynki jeden z nich jest murowany a
drugi drewniany.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że rzeczoznawca przy wycenie bierze pod uwagę różne czynniki które
wchodzą w skład wartości nieruchomości.
Radny Antoni Rak podkreślił, że wartość lokalu zależy też od standardu.
Radny Dariusz Zięba zapytał o przeznaczone do sprzedaży działki położone pomiędzy ulicami Świerkową a
Dębową w Skorogoszczy, są to działki o małej powierzchni.
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ich niską wartość w porównaniu do ich powierzchni.
Burmistrz wyjaśnił, że działki te przylegają do posesji i właściciele tych posesji są zainteresowani ich
kupnem. Nad tymi działkami przebiega linia wysokiego napięcia i w mpzp przeznaczona jest jako park.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał o spotkanie Burmistrza
z przedstawicielem TAURON w Opolu.
Burmistrz poinformował, że już została podpisana nowa umowa z Firmą Tauron na 6 lat. Wymiana lamp na
terenie miasta ma się rozpocząć m-cu w grudniu br. a w m-cu kwietniu zakończyć.
Radny Dariusz Zięba zapytał kiedy będzie montaż nowych punktów świetlnych?
Burmistrz wyjaśnił, że montaż nowych punktów świetlnych będzie realizowany w ramach budżetu gminy,
tylko jak znajdą się dodatkowe środki. Zaznaczył, że to będzie najkorzystniej dla gminy gdyż będzie sama
wymieniała lampy i przeprowadzała konserwacje.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zapytał czy to prawda, że Spółka ZMK w Lewinie
Brzeskim będzie zajmować się wywozem odpadów komunalnych na terenie gminy.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że już od dłuższego czasu zapowiada zmianę organizacji wywozu
odpadów komunalnych. W przyszłym roku kończy się umowa z firmą Remondis jak również ma na uwadze
wzrastający koszt obsługi i wywozu odpadów, którymi mieszkańcy nie są obciążeni tylko są pokrywane
z budżetu gminy. Obecnie na zlecenie Spółki Politechnika Opolska przygotowuje analizę finansową
i możliwości wzięcia sprzętu w leasing przez spółkę i rozpoczęcia działalności od czerwca 2018r.
Wywiązała się dyskusja, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Przewodniczący Rady
Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Burmistrz Artur Kotara, radny Antoni Rak, radny Dariusz Zięba.
Radny Roman Pudło zapytał o spotkanie Burmistrza z Z-cą Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWO.
Burmistrz poinformował, że na tym spotkaniu podpisano kolejne umowy na dofinansowanie remontu dróg
gminnych, podpisano trzy umowy.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Andrzej Grabny zapytał Z-cę Burmistrza
o temat otwarcia zamiejscowego biura Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Z-ca Burmistrza poinformował, że otwarto zamiejscową jednostkę w Opolu przy ul. Spychalskiego.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego
sprawozdania.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs.„za” zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za wymieniony wyżej okres.
Do pkt 3
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich gminy Lewin Brzeski.
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Burmistrz poinformował o wprowadzonej autopoprawce na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska dot. „Bioróżnorodność”. Głównymi celami projektu ma być :
- zachowanie i rozpowszechnianie starych, rodzimych , wysokopiennych drzew owocowych;
- włączanie społeczeństwa w działalność na rzecz ochrony zasobów genowych roślin użytkowych;
- promocja regionu, pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z uprawą drzew.
Komisja poparła propozycję uzupełnienia tej informacji.
Radny Piotr Barszcz zwrócił uwagę, że w przedłożonej informacji dot. stowarzyszeń działających na terenie
gminy jest wykazane stowarzyszenie „ Łosiowskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury Fizycznej”, które
już nie działa.
Burmistrz przychylił się do wniesionej poprawki.
Na tym komisja zakończyła omówienie informacji.
Do pkt 4
Komisja przystąpiła do zaopiniowania :
ppkt 1
projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do
właściwości Rady Gminy należy stanowienie o wszystkich sprawach zastrzeżonych ustawami pozostających
w zakresie działania gminy. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Ustawa ta nakłada na
organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zakres
merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, zgodnie
z którym: ·Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może uchwalić, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10)informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
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11)tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku odnosząc się do wszystkich
wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów.
Zabierając głos Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na wysokość dotacji
z budżetu gminy dla Gminnego Stowarzyszenia LZS Lewin Brzeski czyli kwotę 85.000,00 zł stowarzyszenie
otrzymuje od 11 lat. Patrząc na inflację to na pewno kwota byłaby o wiele większa. Na pewno zdaje sobie
sprawę, że pieniędzy jest mało w porównaniu do potrzeb. Jak również coraz mniej jest sponsorów i osób
społecznie chcących pracować. Tylko aby utrzymać obiekt sportowy a jest coraz większy, to później brakuje
środków na inne zadania. Polski Związek Piłki Nożnej nalicza coraz większe stawki, również transport
zawodników wzrósł. Otrzymywane środki są niewystarczające, brakuje ich, jak również jest coraz mniej
sponsorów, w związku z tym wszystkim klubom sportowym zaczyna brakować środków na działalność
statutową. Środki są przekazywane w dwóch ratach co powoduje problem rozliczania faktur za
I półrocze, które czasami wpływają dopiero w m-cu lipcu. Sytuacja finansowa GS LZS jest z roku na rok
trudniejsza, jest niewystarczająca na działalność statutową klubów. Coraz więcej środków jest
wydatkowanych na utrzymanie obiektów, tym bardziej, że w ostatnim czasie jeszcze przybyło obiektów do
utrzymania.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta podkreślił, że inne gminy utrzymują obiekty z budżetu gminy a
przekazywana dotacja jest tylko na działalność statutową klubów. Będzie problem już w tym roku, bo
będzie trudno zakończyć bo już brakuje środków, a nie chcieliby mieć problemu finansowego. Dlatego też
prosi o rozważenie i wzięcia pod uwagę, że przez 11 lat środki na upowszechnianie sportu masowego są
w wydzielanie w budżecie na takim samym poziomie, jak również mieć na uwagę inflację.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi poinformował, że co roku jest przeprowadzana analiza ile inne
gminy przeznaczają środków w swoich budżetach na działalność sportową, nie zna gminy która daje więcej
środków niż 170.000 zł. Przekazują więcej tylko tam gdzie jest wyższa liga. Uważa, że LZS winne decydować
ile drużyn ma brać udział w rozgrywkach, czy aż 5 drużyn. To, że koszty w PZPN rosną to nie ma na to
wpływu. Uważa, że i tak nasza gmina przeznacza wyższe środki finansowe na sport niż gminy „bogate”.
Ponadto w innych gminach Kluby Sportowe potrafią znaleźć sponsora ale te kluby też osiągają wysokie
wyniki. Należy też zauważyć, że w tym roku gmina przeprowadziła remont pomieszczeń socjalnych w Klubie
„Olimpia” w Lewinie Brzeskim. Na pewno pozostałe LZS również chciałyby mieć takie pomieszczenia
socjalne. Ponadto należy mieć na uwadze im wyższa klasa tym są większe koszty utrzymania zawodników.
Również Klub sportowy „Pogoń” w Łosiowie ma zamiar na przejście do Ligi Okręgowej. Co w takim
przypadku jeszcze zwiększą się koszty od przyszłego sezonu. Należy również mieć na uwadze, że „Olimpia”
była wcześniej w IV lidze. Tym bardziej, że to nie są kluby gminne tylko gmina realizuje zadania ze sfery
publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego poprzez ogłaszanie konkursów. Gmina nie ma obowiązku zapewnienia w całości
ponoszonych kosztów utrzymania klubów sportowych to Zarząd GZ LZS decyduje ile trenerów ma być
zatrudnionych i za jakie wynagrodzenie, jaką dietę otrzyma zawodnik. Też w tej chwili jest trudno
powiedzieć jaki faktycznie będzie budżet na przyszły rok. Na razie została w projekcie budżetu wydzielona
kwota 85.000,00 zł, ale w ciągu roku z chwilą pozyskania dodatkowych środków będzie można zwiększyć
środki. Ostateczna decyzję podejmuje Rada.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny jeszcze raz podkreślił, że będzie trudno realizować
zadania statutowe przy tych środkach a będzie jeszcze trudniej jak inne kluby sportowe przejdą do wyższej
klasy ligi.
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk powiedział, że jest bardzo trudno pogodzić ambicje z możliwościami
finansowymi. Na pewno każdy by chciał aby nasze kluby sportowe osiągały jak najwyższe wyniki. Dlatego
też chciałby na piśmie w jaki sposób są finansowane kluby sportowe w innych gminach. Uważa, że środki
w wysokości 85.000,00 zł są na pewno niewystarczające na działalność klubów.
Wywiązała się dyskusja na temat kosztów utrzymania obiektów sportowych, udział wzięli: Przewodniczący
Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz Artur Kotara.
Podsumowując dyskusję stwierdzono, że należy zwiększyć środki na działające w gminie kluby sportowe.
Następnie Burmistrz zwrócił uwagę że zaplanowano na przyszły rok w projekcie budżetu inwestycje na
które muszą być zabezpieczone środki w budżecie :
- przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy;
- budowa infrastruktury pieszo –rowerowej w powiecie opolskim –Etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski;
- poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Łosiowie.
Czyli udało się zaplanować trzy duże zadania przy takich dochodach jakie osiąga gmina. A w trakcie roku
będzie cały czas przeprowadzana analiza wydatków i dochodów aby móc zrealizować jeszcze inne zadania.
Radny Roman Pudło poinformował, że zwrócił się do Niego Caritas w Skorogoszczy z prośbą
o udostępnienie lokalu na biuro na okres zimowy lub wspomóc finansowo w opłatach za ogrzewanie
obecnego lokalu.
Burmistrz poinformował, że musi najpierw sprawdzić, ale będzie możliwość zagospodarowania lokalu
w budynku poczty w Skorogoszczy.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował o wniesionej uwadze do konsultowanego projektu
uchwały w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez Stowarzyszenie
Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy ujęcia w programie zadania w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu. Jest za poparciem tego wniosku, uważa, że należy wydzielić środki w budżecie na takie działania.
Członkowie Komisji poparli propozycję wydzielenia dodatkowych środków w ramach programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 6 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
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projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Omówienia powyższego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy Urszula
Smolińska informując jakie się proponuje wprowadzenie zmian w budżecie gminy:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 518.696 zł następuje w związku zwiększeniem planu
dochodów w zakresie, w tym:
 gospodarki leśnej- dochody z dzierżawy ( 1.000 zł),
 zajęcia pasa drogowego ( 10.500 zł ),
 gospodarki gruntami( 37.000 zł ),
 wpływów z odsetek , darowizn oraz różnych dochodów (34.200 zł ),
 grzywien i mandatów od osób fizycznych ( 2.719 zł ),
 dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych ( 156.000 zł ),
 wpływów z najmu w placówkach oświatowych ( 36.277 zł ),
 dochodów w zakresie opłaty z tyt. za zagospodarowania odpadów ( 130.000 zł ),
 zwrotu kosztów upomnień ( 3.000 zł ),
 wpłaty darowizny przez sołectwo Skorogoszcz ( 1.000 zł ),
 zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości ( 95.000 zł ),
 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (12.000 zł).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.013.196 zł następuje w związku z zabezpieczeniem
środków finansowych z przeznaczeniem na:
 przekazanie odpisu 2% na rzecz Izby Rolniczej w Opolu ( 3.500 zł ),
 remonty dróg i zakup znaków( 35.000 zł ),
 zarządzanie i utrzymanie zasobów komunalnych ( 100.000 zł ),
 wydatki związane z koniecznością pilnego remontu okien w budynku Rynek 26 ( 60.000 zł ),
 zatrudnienie pracowników robót publicznych ( 22.000 zł ),
 zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na promocję ( 25.000 zł ),
 odpis na ZFSS w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych ( 6.000 zł ),
 wydatki statutowe Biura Usług Wspólnych ( 13.000 zł ),
 wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP ( 12.000 zł ),
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie ( 397.200 zł ),
 wydatki statutowe w oświacie - opał, wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania ( 15.500 zł ),
 wydatki w zakresie gospodarki odpadami( 260.000 zł ),
 zakup piasku do akcji zimowej( 6.500, zł ),
 zakup energii elektrycznej ( 30.000 zł ),
 wydatki związane z rozbiórką budynku w m. Wronów - nieczynne składowisko odpadów ( 12.500 zł ),
 wydatków związanych z remontem podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Mikolin ( 3.016 zł ),
 zakup tablicy informacyjnej w związku z adaptacją na cele edukacyjne zabytkowego
 budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz ( 3.210 zł ),
 zakup zmywarki do Prz. w Łosiowie ( 6.000 zł ),
 doposażenia placu zabaw na osiedlu Kolonia w m. Skorogoszcz ( 2.770 zł ).
III. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 494.500 zł następuje w związku z :
 zmniejszenia wydatków związanych z otrzymaniem nagrody przez sołectwo Skorogoszcz
w związku z przeznaczeniem środków z tego tyt. na zadanie inwestycyjne związane
z doposażeniem placu zabaw na osiedlu Kolonia w m. Skorogoszcz( 1.000 zł ),
 zmniejszeniem planu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (40.000 zł ),
 zmniejszeniem wydatków w zakresie planu związanego z obsługą długu publicznego ( 60.000 zł ),
 zdjęcia z planu wydatków z przeznaczeniem za zakup programu komputerowego ( 10.500 zł ),
 zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Utworzenie centrum integracji
społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim’’ ( 383.000 zł ).
IV. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych następuje w związku
z wykonaniem dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w placówkach oświatowych.
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Komisja nie wniosła zapytań i uwag do projektu uchwały i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, poddał pod pozytywne zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały. W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 6 członków - 5 głs. „za” przy 1 głs.
„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Stanowisko Komisji do omawianych materiałów i projektów uchwał stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
protokołu.
Do pkt 5
Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozą finansową –
wydanie opinii.
Uwaga – stan członków Komisji 5 radnych. Obrady opuścił radny Zbigniew Gąsiorowski.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że porównując prognozowane dochody gminy na rok
2018 do roku 2017 to dochody bieżące są większe o prawie 3.000.000 zł. Ale mając na uwadze plan
nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 ( zał. Nr 7) to na źródła finansowania inwestycji
wchodzi wkład własny w wysokości 2.621.693,39 zł, który będzie pokrywany z dochodów bieżących.
Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że nie na wszystkie zadania zostały zaplanowane wystarczające
środki w budżecie, może zabraknąć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie i w Urzędzie
Miejskim oraz zmniejszono wysokość dotacji dla M-GDK w Lewinie Brzeskim. Ostatecznie będzie wiadomo
o dochodach gminy w m-cu kwietniu przy rozliczaniu budżetu za 2017 rok.
Kolejno Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na źródło finansowania zadań inwestycyjnych, gdzie na podstawie
już podpisanych umów na dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych gmina winna otrzymać środki
w wysokości 4.804.683,78 zł. Tylko najpierw gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę będą ujęte po
stronie przychodów i rozchodów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Poinformowała o wysokości planowanych pożyczek i tak:
 budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - 1.738.122,11 zł, poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiowie 683.942,65zł, przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy - 2.382.619,02 zł,Pożyczki te nie będą wchodziły w kwoty zadłużenia, ponieważ po zakończeniu zadania Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego zgodnie z zawartą umową przekaże środki dla gminy.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zaproponował aby zadawać pytania i rozpocząć od części opisowej.
Zapytał czy w planowanej subwencji, która wynosi 12.769.305 zł są już ujęte środki na utrzymanie
przedszkoli.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina otrzymuje dotację na placówki przedszkolne, jest ujęta w rozdziale
80104 i wynosi 560.330,00 zł.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło subwencji wyrównawczej, czy gmina dostaje
z programu „Janosikowe” – opłatę wyrównawczą.
Wywiązała się dyskusja nt. „Janosikowego”, udział wzięli: Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Burmistrz
Artur Kotara, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na planowane wydatki w zakresie rolnictwa a dotyczące
melioracji wodnych, konserwacji rowów melioracyjnych, gdzie jest zaplanowana kwota w wysokości
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11.000 zł. W ostatnim czasie było dużo mowy, że to samorządy będą odpowiedzialne za melioracje
i konserwacje wszystkich rowów. Jak to będzie teraz realizowane.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że od 1 stycznia 2018r. wchodzi w życie ustawa Prawo Wodne, która
wprowadza wiele zmian w gospodarowaniu wodami w Polsce. Powstanie nowa instytucja "Wody Polskie",
która przejmie zadania dotyczące gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na bardzo niski plan środków na wydatki dot. remontów
dróg gminnych. Uważa, że winne być o wiele większe środki.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło wydzielonych środków w budżecie dla Rady
Samorządu Miasta, gdyż w ramach tych zaplanowano wymianę okien w budynku przy ul. Kościuszki
w Lewinie Brzeskim w wysokości 12.000 zł – zapytał o który to budynek chodzi. Ponadto również są
wydzielone środki na promocję w wysokości 15.000 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wyjaśnił, że Rada otrzymała środki do dyspozycji
w wysokości 40.000,00 zł, z tego m.in. przeznaczyła na wymianę okien w budynku przy ul. Kościuszki nr 52
w Lewinie Brzeskim (MiGBP), na promocję 15.000 zł z przeznaczeniem na: Herody 2018, plener malarski,
biegi uliczne „Lewin Biega” 2018, Memoriał im. Sporina, Memoriał im. M. Kawiaka, zawody wędkarskie
(Dzień dziecka, Węgry).
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokość środków przeznaczonych na wydatki
w zakresie oświaty i wychowania, gdzie łącznie wynoszą 19.276.667,64 zł, w tym wydatki majątkowe na
zadania inwestycyjne i wynoszą 5.107.479,64 zł. Czyli na wydatki bieżące w oświacie zaplanowano kwotę
14.169.1888 zł, czy są to wystarczające środki.
Skarbnik Gminy poinformowała, że planowane wydatki w zakresie oświaty dotyczą szkół i przedszkoli, nie są
tu ujęte wydatki na świetlice szkolne i Biuro Obsługi Finansowej. Skarbnik Gminy zaznaczyła, że są to
niewystarczające środki i na pewno w ciągu roku wystąpi konieczność ich uzupełnienia na wynagrodzenia
i ich pochodne.
Kolejno Przewodniczący Komisji odniósł się do wydatków w zakresie pomocy społecznej, informując że
w przedłożonym projekcie budżetu wydatki na opiekę społeczną są bardziej szczegółowo opisane i bardzo
wysokie. Następnie Przewodniczący zapytał o wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska, zaplanowano 1.934.400 zł, a wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za wywóz odpadów
komunalnych wynoszą 1.920.000 zł. Zwrócił się o wyjaśnienie tych kwot. Ponadto zwrócił uwagę na
ponoszone koszty z tytułu wyłapywania oraz umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt bo aż
14.600 zł.
Skarbnik Gminy potwierdziła przedstawione kwoty oraz wyjaśniła, że do kwoty 1.920.400 zł należy doliczyć
jeszcze środki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień, wpływy z pozostałych
odsetek oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska. Także o wiele więcej Gmina ponosi koszty niż wynoszą wpływy z opłat.
Skarbnik Gminy odnosząc się do kosztów wyłapywania zwierząt poinformowała, że z roku na rok koszty się
zwiększają.
Kolejne zadanie na które jeszcze raz zwrócił uwagę Przewodniczący Komisji to środki – dotacja na
organizację sportu masowego, że są to stanowczo niewystarczające środki, dlatego też uważa, że należy
w ciągu roku zwiększyć.
Komisja poparła propozycję Przewodniczącego.
Następnie Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zapytał o wysokość zadłużenia gminy.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zadłużenie gminy na koniec roku 2017 winno wynieść
7.288.761,73 zł ale przy założeniu, że gmina otrzyma zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego po rozliczeniu zadań inwestycyjnych na które zaciągnęła pożyczki realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Natomiast zadłużenie na 2018 rok
planowane jest w wysokości 5.918.608,78 w tym są już zaplanowane pożyczki na finansowanie trzech
zadań inwestycyjnych w wysokości ogółem 4.804.683,78 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów w wysokości 1.113.925 zł.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na zapis w załączniku opisowym
dot. „realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych – 122.000 zł” a kolejny zapis jest podobny tylko „… organizacji nauki dla dzieci
w szkołach podstawowych i gimnazjach i przedszkolach – 504.890 zł”. Zapytał czy również w tej kwocie są
ujęte wynagrodzenia.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota 504.890 zł dotyczy tylko szkół a kwota 122.000 zł dotyczy przedszkoli
czyli nie winno być zapisu „i przedszkolach”, są to środki wyłącznie na organizacje nauki dla dzieci
specjalnej troski. W tej kwocie ujęte są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz
osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Kolejno Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zapytał o liczbę dzieci niepełnosprawnych uczęszczających
do przedszkola i szkół na terenie gminy Lewin Brzeski.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak wyjaśnił w jaki sposób jest przekazywana
subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół. Środki te muszą być
wyodrębnione w budżecie i tych środków nie wolno na żadne inne zadania przeznaczyć , a w przypadku nie
wykorzystania jest obowiązek ich zwrócić.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta zwrócił uwagę, że prawie wszystkie środki dot. realizacji zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod są przekazywane na wynagrodzenia
opiekunów zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Z-ca Burmistrza Dariusz
Struski, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk, Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek
Nowak, Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Obrady opuścił radny Piotr Barszcz.
Radny Roman Pudło zapytał o wysokość subwencji oświatowej czy jest na takim samym poziomie czy
w ostatnich latach zwiększyła się.
Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Nowak poinformował, że subwencja oświatowa na
przestrzeni 2 – 3 lat wzrasta, a jest to spowodowane, że coraz większa liczba dzieci jest nią objęta. Ale
można powiedzieć, że jest prawie na takim samym poziomie. Od 2 lat otrzymujemy dodatkowo subwencję
na dzieci sześcioletnie. Są różne kategorie finansowania dzieci, uzależnione jest od liczby dzieci w oddziale.
Jest ustalony algorytm - współczynnik obliczania subwencji na każdą gminę.
Radny Roman Pudło zapytał Burmistrza o realizację zadań ujętych w przedłożonym projekcie budżetu
gminy na 2018 rok.
Burmistrz Artur Kotara powiedział, że wg Jego przemyśleń uważa, że to będzie najlepszy budżet w historii
naszej gminy. Zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 7.000.000 zł, ponadto spółka
gminy będzie realizowała zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo w ciągu roku budżetowego
mogą również wystąpić dodatkowe zadania do realizacji.
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Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał o realizację zadania inwestycyjnego –
budowa basenu w mieście Lewin Brzeski.
Burmistrz poinformował, że gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków pozabudżetowych z programu
RPO WO. Do końca br. ma być sporządzana przez Marszałka Województwa Opolskiego lista rankingowa
i w tedy okaże się czy nasz projekt budowy basenu została ujęty , gdzie można otrzymać dotację
w wysokości 5.000.000 zł. W przypadku ujęcia nas na listę to zaraz występujemy o pozwolenie budowlane
i zlecamy wykonanie projektu budowlanego. W m-cu marcu przyszłego roku składamy kolejny wniosek o
dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, gdzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 3.000.000
zł. W przypadku pozyskania tych środków będzie możliwość rozpoczęcia realizacji zadania.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na 2018
rok nie wydzielono środków na walkę ze smogiem.
Burmistrz wyjaśnił, że nad tym tematem będzie jeszcze prowadzona z radnymi dyskusja. Wstępnie planuje
się zakupić trzy czujniki i ustawić w Lewinie Brzeskim, w Łosiowie i w Skorogoszczy.
Z-ca Burmistrza Dariusz Struski dodał, że też dzięki tym czujnikom będzie możliwość monitorowania stanu
powietrza w czasie rzeczywistym. Jak również zwiększy się świadomość wśród mieszkańców gminy.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zapytał czy w przyszłym roku będzie mógł każdy
bezpłatnie korzystać z plaży – kąpieliska położonego w Lewinie Brzeskim , czy może będą pobierane opłaty.
Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu kąpielisko w Lewinie Brzeskim będzie dostępne dla wszystkich,
nie będzie żadnych ograniczeń. Tym bardziej, że są ratownicy i można zapewnić bezpieczeństwo dla
mieszkańców.
Przewodniczący Komisji poinformował, że korzystniej dla gminy jest pobierać opłaty za miejsca stawiania
kamperów czy namiotów na terenie przy kąpielisku.
Na tym dyskusję zakończono.
Komisja po przeanalizowaniu planowanych dochodów i wydatków, planowanych zadań
inwestycyjnych i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Burmistrza Lewina Brzeskiego i Skarbnika Gminy
w obecności 4 radnych – 4 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2018r.
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 transport i łączność na bieżące remonty dróg gminnych;
2) uzupełnienie środków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne;
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.
Ponadto Komisja wnosi o wydzielenie dodatkowych środków finansowych w ramach programu współpracy
gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi w formie konkursu na realizację zadań publicznych
najbardziej zbliżonych do oczekiwań lokalnych społeczności, również dla podmiotów nie posiadających
statusu organizacji pożytku publicznego.
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Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Komisja przystąpiła do 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 2018
- 2026.
Zapytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i nie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków – jednogłośnie 4 głs. „za” zaopiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Stanowisko Komisji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 6
Sprawy różne - wolne wnioski.
Kolejne posiedzenie Komisja ustaliła nad dzień 5 grudnia br. na godz. 8.00. Tematem posiedzenia będzie –
przeprowadzenie wizji w terenie – zadania inwestycyjnego . „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej
nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim”.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 17.15 zamknął
posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk
Protokół zatwierdzono
13 grudnia 2017r.
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