PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017
z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 3 listopada 2017r. w saIi narad
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 8ºº obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą;
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską;
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego;
 Radnych.
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja jest prawomocna, zwołana została w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 31 października 2017r.
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni - Jacek Kieroński, Dariusz Zięba, Stefan Kachel, Władysław Górka
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
U w a g a: stan radnych wynosi 13 osób, na obrady sesji dotarli Stefan Kachel oraz Władysław Górka.
Następnie Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przedstawił porządek obrad sesji :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radna Anna Zacharewicz wnosi o powiadomienie władz wsi, kiedy odbędzie się odbiór drogi w Nowej Wsi
Małej tak, aby mogły zostać zgłoszone usterki.
Radny Zbigniew Gąsiorowski wnosi o udzielenie informacji czy zostało wysłane zapytanie do P. Greniucha
w sprawie wykupienia jego działki na potrzeby parkingu obok cmentarza w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara informując, że dokonano zmian w załączniku nr
1 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia w załączniku nr 2. Dokonano zmian w załączniku nr 2 wpisując do przedsięwzięć zadania polegającego na świadczeniu przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole usługi
oświetleniowej na terenie Gminy Lewin Brzeski, polegającej na serwisie sieci i urządzeń oświetleniowych
wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na łączną kwotę 2.578.846,94 zł (okres realizacja zdania 2017-2023).
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Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem jakie są korzyści z tego, że zostajemy przy umowie z firmą
Tauron i czy były prowadzone rozmowy z innymi operatorami oświetlenia.
Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma innych operatorów oświetlenia. Firma Tauron jest
monopolistą na terenie gminy Lewin Brzeski. Jest ona właścicielem 1150 lamp na tym terenie i oświetlenie,
które mamy pochodzi z ich słupów i z ich majątku, a to co zainwestujemy jest w dalszym ciągu inwestowaniem w ich majątek. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy to gmina ma obowiązek zapewnić oświetlenie
na swoim terenie. Poinformował o rozmowach prowadzonych z Turonem, które nie są zbytnio satysfakcjonujące, ze względu na bardzo powolne tempo rozmów. Przy tej umowie są już konkretne liczby i umowa a
celem naszej gminy jest zapewnienie jak najlepszej jakości oświetlenia. Jeśli chodzi o dodatkowe lampy
Tauron poinformował, że nie będzie inwestował w nowe punkty oświetleniowe, także musimy to zrealizować jako zadanie własne.
Radna zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza, czy korzyścią wymiany oświetlenia na ledowe będzie obniżka opłat za to oświetlenie.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy mamy oświetlenie sodowe w naszej gminie, które ma średni standard jeśli chodzi o jakość. W innych gminach mających już oświetlenie ledowe ten standard jest znacznie
wyższy a jakość oraz komfort z tym związany jest bez porównania do dotychczasowego oświetlenia. W tym
czasie oświetlenie uliczne jest wyłączane w porze nocnej co przy oświetleniu ledowym nie będzie już konieczne, a przy tym wzrośnie bezpieczeństwo w naszej gminie. W godzinach od 23:00 do 5:00 rano będzie
zmniejszane natężenie prądu o 50% tym samym zmniejszając opłaty za rachunki. Z tej oszczędności w dużej
części będziemy spłacali tą inwestycję, ale z tej umowy eksploatacyjnej.
Radny Roman Pudło zwrócił uwagę, że Tauron jest firmą Polską i czy w związku z tym nasza gmina dostanie
jakiś rabat na fakturze.
Burmistrz udzielił informacji na temat zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego i jakie są zasady
działania zarządu w tych spółkach. Poinformował, że w negocjacjach, które prowadziła nasza gmina dostaliśmy rabat w wysokości 50 tys zł i więcej ten rabat nie będzie się pojawiał. Natomiast jeśli chodzi o zakup
energii elektrycznej to co roku jest podpisywana nowa umowa, czyli co roku jest przeprowadzany przetarg
i
jest zawsze szansa wynegocjowania lepszej ceny. Ten prąd, który kupujemy w tym przetargu jest nie tylko
na oświetlenie uliczne, ale również do wszystkich jednostek prowadzonych przez naszą gminę.
Radny Rober Laszuk dodał, że firma Tauron jest monopolistą na tym terenie i dopóki nie będzie miała konkurencji na rynku, będzie dyktowała swoje warunki.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/348/2017
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący rady Mieczysław Adaszyński zgłasza brak oświetlenia na dworcu PKP w Łosiowie oraz
wnosi o założenie rur kanalizacyjnych i wzmocnienie krawędzi drogi przy zjeździe z ul. Kolejowej na ul. Stawową. Ponawia również wniosek o likwidacje wysepki przy firmie oponiarskiej w Łosiowe.
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Radny Przemysław Ślęzak podziękował za promocje, którą zrobiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Chróścinie za ich pracę oraz prężne działanie.
Radna Anna Zacharewicz wspomniała o dniu Wszystkich Świętych, a mianowicie jest prośba do zarządców
cmentarza o zorganizowanie kwesty na cmentarzu tak, by móc zrobić jedną drogę co roku na cmentarzu.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kosza przy przystanku w miejscowości Leśniczówka, czy nie można by było go wymieniać bądź odnowić.
Do pkt 7
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że zgłoszone wnioski dotyczące zakresu zadań gminy zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do realizacji.
Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 8:30 zamknął
obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
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