P r o t o k ó ł Nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 04 grudnia 2013r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim. 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 Jacek Kieroński.

Porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok – wypracowanie stanowiska.
2. 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
Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 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 28 listopada 2013r. Komisja w obecności 6 radnych – 6
głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2014r. Następnie odczytał opracowany projekt
apelu dot. urealnienia przekazywanych środków finansowych przez Ministerstwo Finansów do
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę na oświatę i zadania zlecone.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji RiOŚ Mieczysław Adaszyński odczytał stanowisko Komisji wypracowane na
posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2013r. do projektu budżetu na 2014 rok. Komisja zaopiniowała pozytywnie
w obecności 6 radnych przy 3 głs. „za” i 3 głs. „ wstrzymujących się”. Komisja przychyla się do wniosku
Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie podjęcia apelu. Poinformował, że większość samorządów
w Polsce jest w podobnej sytuacji, te same ma problemy co nasza gmina.
Stanowisko Komisji RiOŚ stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Robert Laszuk podkreślił, że jest niepokojący fakt, że w 2014 roku powinno się
przygotowywać projekty w celu pozyskania środków z funduszy unijnych. Natomiast art. 243 ustawy
o finansach publicznych nakłada na gminę pewne ograniczenia.

-2W dyskusji udział wzięli: Urszula Smolińska Skarbnik Gminy, radny Roman Pudło, Robert Laszuk
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji RiOŚ,
radny Antoni Rak, Artur Kotara Burmistrz.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił uwagę, że oświata pochłania aż 60%
środków z budżetu gminy, czyli jest największym biorcą środków. Dlatego też zwraca się do Burmistrza
o przeprowadzenie dogłębnej analizy w oświacie. Słychać różne zdania, że w oświacie nie oszczędza się
zawsze muszą znaleźć się środki w budżecie na brakujące zadania. Co roku Gmina wydaje więcej środków
z budżetu gminy na oświatę. Należałoby sprawdzić, w jaki sposób są wydatkowane środki w oświacie po
pełnym roku kalendarzowym.
W dyskusji udział wzięli : Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski Z-ca Burmistrza, radny
Roman Pudło, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Andrzej Grabny Przewodniczący
Samorządu Miasta Lewin Brzeski, radny Antoni Rak.
Burmistrz przychylił się do wniosku przedmówcy proponując Komisji ujęcie tematu w planie pracy komisji
na 2014 rok. Materiały dot. tematu zostaną przygotowane i przedłożone komisji.
Radni poprzez aklamację przyjęli propozycję ujęcia tematu (analiza racjonalizacji wydatków w oświacie)
w projekcie planu pracy komisji na 2014 rok, wstępnie na m-c marzec.
Na tym Komisja zakończyła.
Komisja po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia
02 grudnia 2013r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz opinii własnej
podjętej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013r. (w obecności 6 członków – 6 głs. „za”) zaopiniowała
pozytywnie projekt budżetu gminy na 2014 rok.
Stanowisko Komisji wraz z projektem apelu Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim stanowi zał. Nr 4 do
niniejszego protokołu.
Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek przypomniał o wnioskach zgłoszonych a odczytywanych
na sesji Rady Miejskiej w sprawie wsparcia finansowego.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewina Brzeskiego Andrzej Grabny zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Lewina Brzeskiego, chociaż zgłaszał już wniosek o rozważenie
możliwości przeniesienia miejsca organizacji sesji do Domu Kultury z uwagi na warunki, jakie panują tutaj
w Gimnazjum. Jest za ciasno nie ma warunków na rozłożenie dokumentów przez sołtysów. Dlatego też jest
niska frekwencja sołtysów.
W dyskusji udział wzięli : Burmistrz Lewina Brzeskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej, Mieczysław
Adaszyński Przewodniczący Komisji RiOŚ, Robert Laszuk Przewodniczący Komisji RG, radny Dariusz Zięba,
radny Antoni Rak, radny Roman Pudło.
Burmistrz Artur Kotara zaprosił na coroczne spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia br. w Domu
Kultury w Lewinie Brzeskim.

-3Przewodniczący Komisji Robert Laszuk poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji zwołane zostało na
dzień 18 grudnia 2013 r.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Robert Laszuk o godz. 1645 zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Halina Berezowska.
Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

