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P r o t o k ó ł   NR 25/2021 
 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 01 grudnia 2021r. 

 

 

 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 zebranych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi 

wymagane quorum do podejmowania prawomocnych wniosków i wydawania opinii. Lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Dariusz Zięba.  

 
Temat posiedzenia: 
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok – wypracowanie stanowiska.  
2. Sprawy różne – wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do porządku posiedzenia.  
 
Do pkt 1 
 

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022rok – 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 Leszek Fornal.  

Kolejno Przewodniczący Komisji odczytał treść stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego podjętego na 

posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021r. : 

„Zaproponowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego projekt wydatków w stosunku do zakładanych 

dochodów zawiera, maksymalnie możliwą ilość zadań przyjętych do realizacji przez gminę w przyszłym 

roku budżetowym i są to zadania, które w dobrze pojętym interesie gminy winne być realizowane. Komisja 

wnosi o zwiększenie w 2022 roku środków finansowych o kwotę 30.000 zł na realizację zadania - 

upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej na utrzymanie drużyn młodzieżowych.”. 

Powyższa kwota ma być przekazana w dwóch transzach. Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

 

Następnie zabrał głos Przewodniczący Komisji RiOŚ Leszek Fornal odczytał stanowisko Komisji 

wypracowane na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021r. do projektu budżetu na 2022  rok. Komisja 

zaopiniowała pozytywnie ( jednogłośnie)  6 głs. „za”  projekt budżetu gminy na 2022 rok ( brak uwag  

i wniosków). Przewodniczący Komisji poinformował, że radni zwracali uwagę na niewystarczające 

zaplanowane środki w budżecie na Ochotnicze Straże Pożarne, na zakup samochodu. Dlatego też zwraca 

się z prośbą, aby z chwilą uzyskania w roku budżetowym dodatkowych środków finansowych przeznaczyć 

na OSP. Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Sturski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji RiOŚ, poinformował, 

że radny Łukasz Bacajewski zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie, OSP z Lewina 

Brzeskiego będzie aplikować o mały lekki wóz strażacki. Zakup tego samochodu kwalifikuje się jako 

zadanie inwestycje, nie można było tego zadania uwzględnić w budżecie na 2022 rok z uwagi na brak 

możliwości zrównoważenia dochodów z wydatkami. Tym bardziej, że nie znamy terminu zakupu 
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samochodu, który będzie częściowo finansowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jeżeli wystąpi konieczność to będą szukane środki na zakup samochodu. 

Ostatnio Burmistrz wyjaśniał, że w niedawnym czasie OSP otrzymało sporo środków, wyremontowano 

dwie remizy strażackie. W Ostatnim czasie zakupiono wóz strażacki dla OSP w Lewinie Brzeskim. 

Pozyskano również wóz strażacki dla jednostki OSP w Łosiowie przy pomocy posła Pawła Kukiz. Cały czas 

przeznacza się środki na wyposażenie straży. Mamy na uwadze, że są niewystarczające,  że sprzęt się 

niszczy. Może przekazywane środki, nie są w takich ilościach jakby straże sobie życzyły, ale jest nieprawdą, 

że jednostki OSP otrzymują za mało środków. Zawsze w miarę możliwości finansowych są przekazywane, 

dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców.   

  

Przewodniczący Komisji Leszek Fornal powiedział, że rozumie, że zakup samochodu jest zadaniem 

inwestycyjnym i nie można było ująć do projektu budżetu, ale  należy pamiętać o zabezpieczeniu środków 

na zakup samochodu. 

 

Radny Antoni Rak dodał, że faktycznie dla OSP w Lewinie Brzeskim  jest samochód niezbędny. Ten co mają  

nazywają go samochodem technicznym, cały czas im się psuje, tak naprawdę nie powinni nim jeździć do 

akcji, a jest im najbardziej potrzebny. Wyjeżdżają tym samochodem na różne interwencje, co by tylko 

wydarzyło się. Potrzebują małego samochodu. Nikt nie mówi, że OSP nie otrzymuje środków z budżetu 

gminy, też sami strażacy angażują swoje środki finansowe. Proszą tylko o zrozumienie ich, że taki 

samochód ułatwi im życie. Dwie jednostki mają budynki wyremontowane, jeszcze do remontu pozostał 

trzeci budynek, aby te obiekty były zadbane, ładne. No ale przede wszystkim aby samochody odpowiadały 

obecnym standardom.   

Radny podkreślił, że tłumaczył strażakom, że zakup samochodu jest to inwestycja i na pewno gmina 

wygospodaruje środki w budżecie.  

 

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że wniosek został złożony o samochód i będziemy dążyć do jego zakupu  

i próbować znaleźć środki. Jeżeli jest tylko potrzeba straże zawsze otrzymują pomoc finansową. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że OSP są najbardziej a nawet jedyną zaufaną 

instytucją publiczną, darzy ich najwyższym szacunkiem i uznaniem. OSP wykonują różne zadania pomimo, 

że pierwotnie zostali powołani do działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, 

klęskami żywiołowymi. Obecnie OSP częściej wyjeżdżają do ratowania życia niż do gaszenia pożarów. Brak 

jest teraz możliwości zabezpieczenia środków w budżecie  na 2022 rok, ale na pewno jak tylko  

w trakcie roku pojawią się wolne środki to trzeba będzie przeznaczyć na zakup samochodu. 

 

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że opracowując  wpf na przyszłe lata i wyliczając wskaźnik 

za okres trzech ostatnich lat, okazuje się, że gmina Lewin Brzeski od 2023 roku nie będzie mogła 

zaciągnąć żadnego kredytu i pożyczki na finansowanie zadań. Obecne zaplanowane dochody nie można 

wprowadzić do wpf.  W miesiącu grudniu Ministerstwo Finansów ma udostępnić gminie  dane finansowe 

z przed siedmiu lat i jeżeli będzie korzystniejszy okres do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji 

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące do dochodów bieżących budżetu, to zostanie zastosowany, jeżeli spłata długów gminy wyjdzie 

na plus. W razie gdyby wskaźnik wyszedł jednakowy za okres siedmioletni i trzy letni, który był brany 

przy opracowywaniu projektu budżetu na 2022 rok, to będziemy musieli wycofać z projektu budżetu 

zadanie inwestycje budowa kanalizacji burzowej w Oldrzyszowicach. Również wycofać zaplanowany 

kredyt i pożyczkę na realizacje tego zadania. 

Skarbnik Gminy zaznaczyła, ż w tym roku zostały zaciągnięte pożyczki w kwocie  491.660 zł na przebudowę 

drogi gminnej w miejscowości Piaski, kwotę 759.199,91 zł na sfinansowanie inwestycji pn.: „Odnowa 

świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski". Spłata tych pożyczek nastąpi dopiero w 2023 roku po 

otrzymaniu środków unijnych. Należy zdać sprawę, że termin przekazywania środków unijnych przez 
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Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przedłuża się prawie o rok. Dlatego też zaplanowała 

spłatę tych pożyczek w 2023 roku. Również w 2022 roku będziemy zaciągać pożyczki na zadania 

realizowane w ramach pozyskanych środków unijnych.  

Kolejno Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na wydatki dot. gospodarki odpadami, gdzie z budżetu gminy  

w tym roku należy pokryć koszty związane z gospodarką odpadami w kwocie 950.000 zł.  Należy też 

pamiętać, że przyszły rok będzie ciężki, ponieważ nie są w pełni zabezpieczone środki na oświatę na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Brakuje ok. 1.000.000 zł. Także musimy mieć na uwadze, że 

RIO w Opolu z przekazywanych sprawozdań będzie nas sprowadzało czy gmina ma wykonane  dochody. 

Również należy pamiętać, że w przyszłym roku będą niższe wolne środki, gmina od 10 lat nie posiada 

nadwyżki budżetowej. Ponieważ wydatki są wyższe niż dochody, w związku z czym musimy zaciągać 

pożyczki i kredyty. Zaciągnięty kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim spłacany  

w kwocie 600.000 zł rocznie zostanie spłacony w 2023 roku. Również należy pamiętać, że  w 2022 roku 

nie spłacimy żadnego kredytu, a będziemy wchodzić już w nowe kredyty. Mamy już zaciągniętych 15 

kredytów. 

 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że gmina nie będzie mogła zaciągnąć więcej kredytów.  

  

Skarbnik Gminy podkreśliła, że  gmina zawsze po rozliczeniu roku sprawozdawczego osiągała wolne środki 

w wysokości  ok. 1.600.000 do 1.800.000 zł. Trzeba pamiętać, że w przyszłym roku nie będzie już  takiej 

kwoty. Jak tylko pojawią się wolne środki to w pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone środki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie. Skarbnik Gminy jeszcze raz podkreśliła, że 

przyszły rok dla naszej gminy będzie trudny finansowo, będzie ciężki dla wszystkich samorządów. Nawet 

Ministerstwo Finansów pozwala gminom zaciągać kredyty i pożyczki przyjmując okres siedmiu lat do 

wyliczenia średniej  arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zamiast za okres trzech 

lat. Tym bardziej, że gmina otrzyma do budżetu o 1.200.000 zł mniej środków z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, chociaż gmina ma otrzymać środki w wysokości 1.200.000zł. 

Ministerstwa uważa, że te środki mają być przekazane na realizację inwestycji. Niestety gmina powyższe 

środki zmuszona jest przeznaczyć na inne zadania. Należy też pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej 

zwiększa stopy procentowe co spowoduje, że odsetki od kredytów i pożyczek będą rosły.  

Kolejno Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że na administracji zmniejszono środki o 100.000.00 zł a na 

oświacie zmniejszono o 950.000,00 zł. Na innych zadaniach również zostały zaplanowane mniejsze środki 

w projekcie budżetu. Należy pamiętać o wzroście cen energii elektrycznej w przyszłym roku. Kolejny 

problem to gospodarka odpadami, gdzie już w tym roku brakowało środków, trzeba będzie podjąć jakieś 

działania bo będzie brakować środków na płacenie faktur. 

 

Radny Piotr Czepułkowski powiedział, że nieunikniona jest kolejna podwyżka za odbiór odpadów.  

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk przypomniał, że na jednej z sesji radny Roman Pudło powiedział, 

że zaległości powstają z tytułu nieściąganych należności za odbiór odpadów. Ma informacje, że 

skuteczność zadłużeń się poprawiła tylko nie wie jak bardzo. Zapytał ile wynosi roczne zadłużenie  

w opłatach za odpady. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dla gminy brakuje środków w budżecie na gospodarkę odpadami  

w kwocie 950.000 zł, należność od osób niepłacących wynosi 30.000 zł, to znaczy, że brakuje 920.000 zł. 

Nie można mówić, że Ci co płacą to płacą za tych co nie płacą.  

 

Z-ca Burmistrza Dariusz Struski zwrócił uwagę, iż czynników jest dużo, w ostatnim czasie wzrosły ceny 

składowania odpadów, co roku jest większa ilość odpadów o 10%, co wpływa na cenę przy odbiorze, 

wszystkie odpady są odbierane. W gminie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
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Komunalnych, na którym przyjmowane są gabaryty, gruz, ale później trzeba to wywieść na składowisko 

odpadów. Ościenna gmina Olszanka ustaliła stawkę za wywóz odpadów w wysokości 36 zł od osoby, inna 

gmina 37,00 zł, tym bardzie, że nie mają systemu odbioru co w naszej gminie funkcjonuje, mają system 

mieszany. Co będzie dalej z wywozem odpadów, to się okaże. Jest umówiony na spotkanie z Prezesem 

Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. w sprawie odbioru od naszej gminy odpadów. 

Ponieważ, może wystąpić sytuacja, że nie będzie można wywozić na ich wysypisko odpadów, nie będą od 

nas odbierać. Wywóz odpadów do Gać jest najtańszy dla naszej gminy i najbliżej jest wysypisko. Problem 

z odpadami będzie długo towarzyszył wszystkim, ponieważ nie ma systemowych rozwiązań. W ostatnim 

czasie czytał o systemie szwedzkim, który jest oparty o spalarnie, dzięki temu pozostaje  tylko 5% odpadów 

przeznaczonych na składowisko. Większość jest spalana, przerabiana na biomasę. Tylko tym zagadnieniem 

winno się zająć państwo, pozyskać dotacje i w różnych regionach wybudować spalarnie, musi też się 

opłacać. Nie są do rozwiązania teraz i czy później na pewno trzeba będzie się długo z nimi borykać.  

Z początkiem rokiem trzeba będzie dokonać analizy. 

 

Przewodniczący Komisji Robert Laszuk dokonał porównania cen wcześniejszych dot. wywozu gabarytów  

i gruzu, jak wielokrotnie wzrosły. Nie wiadomo skąd takie wysokie ceny. W naszym kraju brakuje  

przemysłu do przetwarzania powstałych odpadów. Nie wiadomo co z tymi odpadami robić.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Leszek Fornal powiedział, że miał okazję  

w innych krajach oglądać wybudowane spalarnie odpadów, podczas spalania nie wydzielały żadnych  

zapachów czy odoru. Natomiast u nas znowu jest problem, gdzie te spalarnie wybudować, nikt nie chce 

aby na jego terenie budować.  

    

Przewodniczący Komisji RG Robert Laszuk poprał Przewodniczącego Komisji RiOŚ Leszka Fornal, że 

wszyscy chcą aby były spalarnie tylko nie u mnie.  Teraz są takie technologie, które mają mały procent 

oddziaływania na środowisko. Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy gmina jest przygotowana na 

prowadzenie „Akcja zima”, czy są zabezpieczone  środki,  ponieważ zapowiadają wysokie mrozy i potężne 

opady śniegu.  

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na ostatniej sesji zostały zabezpieczone środki w wysokości 20.000 zł. 

 

Radny Roman Pudło zabierając głos zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności należy ograniczyć produkcję 

odpadów poprzez ograniczenie produkcji opakowań plastikowych, pamięta z dzieciństwa, że opakowania 

były szklane i wymienne. Jeżeli się to nie zmieni, to będziemy zawaleni odpadami. 

 

Przewodniczący Komisji RiOŚ Leszek Fornal powiedział,  że coraz więcej produkuje się plastiku i butelek 

szklanych niewymiennych, papier można wykorzystać. 

 

Wywiązała się dyskusja na temat opakowań, udział wzięli: Przewodniczący Komisji RiOŚ Leszek Fornal, 

radny Roman Pudło, Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, radny Antoni Rak, Przewodniczący Komisji RG Robert 

Laszuk.  

 

Następnie Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odniosła się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego  

w sprawie  zwiększenia w 2022 roku środków finansowych o kwotę 30.000 zł na realizację zadania - 

upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej na utrzymanie drużyn młodzieżowych. 

Poinformowała, że zostanę wygospodarowane środki w kwocie  30.000 zł i podzielone na dwie transze z 

przeznaczeniem na sport, na działalność i utrzymanie drużyn młodzieżowych.  Powyższe środki będą 

przekazane poza konkursem.  

 

Na tym Komisja zakończyła dyskusję, przystępując do wypracowania stanowiska. 
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Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz opinii 
własnej podjętej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021r. na podstawie § 5 ust. 3 uchwały  
Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu obradując na posiedzeniu w dniu 01 grudnia 2021r. (w obecności 6 członków – 
jednogłośnie 6 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2022 rok.  
Zaproponowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego projekt wydatków w stosunku do zakładanych 
dochodów zawiera, maksymalnie możliwą ilość zadań przyjętych do realizacji przez gminę w przyszłym 
roku budżetowym i są to zadania, które w dobrze pojętym interesie gminy winne być realizowane.  
Komisja wnosi o zwiększenie w 2022 roku środków finansowych o kwotę 30.000 zł na realizację zadania - 
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej na utrzymanie drużyn młodzieżowych.  
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt 2 
 

Sprawy  różne  - wolne wnioski. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej z uwagi na 
konieczność wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok poprzez: 
- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w wysokości 222.780 zł związku z otrzymaniem 
środków ze wsparcia zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury  -„Laboratoria przyszłości" z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów w Szkołach (PSP 
Lewin Brzeski – 102.780 zł, PSP Łosiów – 60.000 zł , PSP Skorogoszcz – 60.000 zł). 
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 4.400 zł następuje w związku ze zmniejszeniem planu 
wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, a zwiększeniem planu w zakresie 
wynagrodzeń i wydatków związanych z działaniami asystentów rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
Wywiązała się dyskusja wśród radnych w sprawie terminu zwołania sesji – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Włodek ustalił z radnymi, że sesja odbędzie się w dniu 3 grudnia o godz. 7.30.  
 
Przewodniczący Komisji RiOŚ Leszek Fornal  zwrócił uwagę na brakujące miejsca parkowania 
samochodów w  Rynku w Lewinie Brzeskim. Zaproponował aby w przyszłości zaprojektować parking 
wyłącznie dla pracowników Urzędu i właścicieli sklepów poza Rynek tj. przenieść na teren gdzie 
wcześniej planowano budowę parkingu i basenu. Poszukać pozabudżetowe środki na wybudowanie 
parkingu. Często się zdarza, że brakuje miejsca na zaparkowanie samochodu w Rynku.  
 
Z-ca Burmistrza poinformował, że są plany wybudowania parkingu przy terenie gdzie miał być 
wybudowany basen. Planuje się też uporządkować ruch w Rynku , wyznaczyć miejsca parkingowe, 
ponieważ zdarza się, że nie można zawrócić, bo każdy staje jak mu się podoba. Aby w pobliżu Rynku zrobić 
parking to gmina nie posiada, żadnego terenu.  
 
Radny Zbigniew Gąsiorowski poinformował o przeprowadzonej rozmowie z Burmistrzem Lewina 
Brzeskiego w sprawie stojących garaży przy ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim. Burmistrz planuje w tym 
miejscu zrobić parking, tylko należy zaprojektować. Wstępnie studenci bezpłatnie mieli opracować 
parking, ale się nie udało. Również należy wprowadzić zmianę przeznaczenia tego terenu pod garaże.  
 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że najpierw trzeba będzie wypowiedzieć umowy dzierżawy osobom 
dzierżawiącym teren pod garaże.  
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Przewodniczący Komisji zaznaczył, że na tym terenie ( ulic Krótka, Aleja Wojska Polskiego i Kilińskiego) po 
wyburzeniu starego budynku w którym mieszka tylko 9 rodzin  jest  możliwość postawienia budynku na 
100 mieszkań.  
 
Po raz kolejny wywiązała się  dyskusja w sprawie odpadów komunalnych, czy wszyscy płacą za odbiór 
odpadów, czy w deklaracjach jest tyle osób co przebywa w mieszkaniu, udział wzięli: Przewodniczący 
Komisji Robert Laszuk, radna Paulina Kamińska, radny Antoni Rak, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, 
Sekretarz Gminy Barbara Chyża. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 16.15 zamknął 
posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Komisji 
H. Berezowska                                                                               /-/ Robert Laszuk            

        
 
 
   
 
 
 
 
 


