P r o t o k ó ł Nr 32/2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 listopada 2017r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim przy ul.
Zamkowej 3. Posiedzenie otworzył o godz. 1510 i przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Robert
Laszuk. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 7 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.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 rok – wypracowanie stanowiska.
2. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 7 członków - 7 głs. „za” przyjęła przedstawiony
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 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. Przewodniczący podkreślił, że planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok
wynoszą ok. 7.000.000 zł, to można powiedzieć, że są bardzo wysokie. Ponadto gmina poprzez spółkę
gminy Hydro – Lew w Lewinie Brzeskim będzie realizować zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”,
gdzie koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 14.000.000 zł.
Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał treść stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego
podjętego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017r. - Komisja w obecności 4 członków – 4 głs. „za”
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2018r.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji RiOŚ Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji wypracowane na
posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017r. do projektu budżetu na 2018 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie
w obecności 4 członków – jednogłośnie 4 głs. „za” projekt budżetu gminy na 2018r.
Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos poinformował, że przedłożony projekt budżetu jest bardzo dobry, że
nawet można powiedzieć, że jest historyczny co do realizacji zadań inwestycyjnych. Najważniejsze zadanie,
które jest realizowane przez Spółkę Gminy to budowa kanalizacji sanitarnej. Ponadto przy współpracy
z Powiatem będzie można zrealizować jeszcze inne zadania.

Następnie Burmistrz poinformował o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu w Lokalnej Grupie Rybackiej,
na którym omówiono na jakie zadania istnieje możliwość pozyskania środków na realizację zadań
inwestycyjnych, nasza gmina ma możliwość pozyskania środków na realizację niektórych zadań. Bardzo
dużo środków pozyskały powiaty.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk zwrócił uwagę na planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości,
a wynoszą ok. 400.000 zł. Czy faktycznie uda się gminie pozyskać środki ze sprzedaży.
Burmistrz wyjaśnił, że są jeszcze do sprzedaży działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, tylko
najpierw należy teren uzbroić i wybudować kanalizację sanitarną. Są jeszcze do sprzedaży działki
rekreacyjne. Uważa, że dochód ze sprzedaży zostanie wykonany. Ponadto cały czas są podejmowane
działania aby otrzymać zgodę od RZGW wprowadzenie zmiany w mpzp umożliwiająca sprzedaż działek
położonych przy kąpielisku w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę na niedziałającą windę w budynku
przy ul. Kościuszki Nr 52 w Lewinie Brzeskim. Jest naprawdę trudno z niej skorzystać, osoby korzystające
bardzo narzekają, szczególnie osoby starsze, które również korzystają z biblioteki.
Burmistrz poinformował, że wniosek został złożony i jest ujęty już na liście rezerwowej, jeżeli Marszałek
Województwa Opolskiego podejmie działania o uruchomieniu środków to na pewno dopiero w II półroczu
2018r. będzie można podjąć działania w celu realizacji zadania.
Przewodniczący Komisji poparł, że jest bardzo trudno osobom starszym czy osobom uczęszczającym na
rehabilitację skorzystać z windy.
Na tym Komisja zakończyła dyskusję, przystępując do wypracowania stanowiska.
Komisja Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz
opinii własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017r. (w obecności 7 członków – jednogłośnie
7 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2018 rok.
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.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
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Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu
13 grudnia o godz. 15.00.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 15.45 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska.

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

Protokół zatwierdzono
13 grudnia 2017r.
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