PROTOKÓŁ NR XLVI/2018
z XLI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 30 kwietnia 2018 r. w saIi narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 730 obrady XLVI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ;
 Z-ca Burmistrza Dariusza Struskiego;
 Skarbnika gminy Urszulę Smolińską;
 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego;
 Radnych;
 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego
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 27 kwietnia 2018r.
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 -Piotr Barszcz, Antoni Rak, Grażyna Michalska, Władysław Górka
Listy obecności radnych stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
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:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;
2) zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Lewin Brzeski spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym”.
6. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
8. Zamknięcie obrad sesji.
U w a g a: na obrady sesji dotarła radna Grażyna Michalska- liczba radnych wynosi 12 osób
Z uwagi na nieobecność sekretarza obrad radnego Piotra Barszcza na sekretarza obrad poprzez aklamację,
wybrano radnego Przemysława Ślęzaka, który wyraził zgodę.
Do pkt 4
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski:
Radna Anna Zacharewicz wnosi o ustawienie na terenie rekreacyjnym żwirowni Nowa Wieś Mała- Kantorowice tablic informacyjnych (ogłoszeniowych).
Radny Robert Laszuk wnosi o częstsze patrole policji na wale przeciwpowodziowym rzeki Nysy Kłodzkiej, w
związku z imprezami nocnymi na wale, gdzie następstwem tego jest porozbijane szkło i poprzewracane
kosze na śmieci.
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Radna Ilona Gwizdak ponownie wnosi w imieniu mieszkańców wsi Borkowice o zabezpieczenie i naprawę
drogi gminnej łączącej Borkowice w wsią Chróścina. Droga ta biegnie równolegle do drogi krajowej nr 94
Opole- brzeg. Na omawianej drodze gminnej, na wysokości linii energetycznej, został wykonany głęboki
przekop (prawdopodobnie w celu spuszczenia wody z pola) co w konsekwencji zagraża życiu i zdrowiu poruszających się po drodze mieszkańcom Borkowic i Chróściny.
Radny Przemysław Ślęzak wnosi w imieniu pieszych, którzy uczęszczają po chodniku lub wale przy cmentarzu w lewinie brzeskim, o odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych przy Al. Wojska polskiego oraz linii
na drodze na odcinku nowego asfaltu.
Radny Roman Pudło wnosi o uzupełnienie dwóch wyrw na skraju asfaltu przed najazdem na wał ochronny
ul. Nysańskiej po prawej stronie jadąc od mostu.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Pani Urszula Smolińska informując,
że przeniesienie planowanych wydatków dotyczy przeniesienia środków w wysokości 5.000 zł w ramach
działu 900- gospodarka komunalna i mieszkaniowa ( dotacje).
U w a g a: na obrady sesji dotarł radny Władysław Górka - liczba radnych wynosi 13 osób
Zapytania i uwagi:
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ilości złożonych na dzień dzisiejszy wniosków o
dofinansowanie do wymiany pieców.
Kierownik z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pani Joanna Mokrzan
poinformowała, iż na dzień dzisiejszy jest 21 złożonych wniosków.
Radny Dariusz Zięba zwrócił się z zapytaniem, skąd wpływa najwięcej wniosków, czy z terenu gminy czy z
terenu miasta oraz skąd mieszkańcy terenu gminy Lewin Brzeski dowiedzieli się o podjętej uchwale.
Pani Joanna Mokrzan wskazała źródła, z których mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji.
Radna Grażyna Michalska zwróciła się z zapytaniem, czy w przyszłości jest możliwość podłączenia miejscowości Buszyce do gazu.
Burmistrz wyjaśnił, które miejscowości mogą być w przyszłości podłączone do gazu i jakie trzeba spełniać
wytyczne, aby spełniać warunki zaklasyfikowania się do jego podłączenia.
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 XLVI/406/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
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ppkt 2
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Urszula Smolińska informując, że w załączniku nr 1 dostosowuje się plan po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi
zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego dotyczącymi otrzymanych dotacji na zadania bieżące.
W latach 2019-2029 wprowadzono wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych w stosunku do roku uprzedniego tj. 2018r. o 2% .
W wydatkach bieżących w pozycji - poręczenia i gwarancje wprowadzono wartości udzielonego poręczenia
dla spółki Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w związku z zaciągnięciem kredytu na
udział własny do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa i adaptacja budynku Centrum
Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz zespołem rekreacyjno-kąpielowym. Spółka przy podpisaniu
umowy ma obowiązek się wykazać zabezpieczeniem finansowym udziału własnego 11.336.015,90 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji, z których spółka ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 4.999.785,40
zł . W załączniku Nr 2 dokonuje się korekty w zakresie uprzednio ujętego aportu dla spółki Zarząd Mienia
Komunalnego.
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 XLVI/407/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
ppkt 3
w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Lewin Brzeski spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o. na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informując, że
Udziela się poręczenia dla Zarządu Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000375789) celem zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania pn. ,, Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym” .Kwota zabezpieczenia to wyliczone raty kapitałowe wraz z naliczonymi odsetkami
w latach 2019-2029, które spółka musi zabezpieczyć w celu uzyskania promesy bankowej.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość rozpoczęcia inwestycji w roku bieżącym oraz czy na tym etapie może stanąć coś przeszkodzie.
Burmistrz wyjaśnił jakie mogą być ewentualne przeszkody a także poinformował , iż dobrze byłoby rozpocząć inwestycję jeszcze w tym roku, ponieważ był by na dzień dzisiejszy na wykonawca.
Radny Robert Laszuk zwrócił się z zapytaniem jaki będzie koszt całej inwestycji.
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Burmistrz poinformował jakie są źródła finansowania inwestycji oraz ile będzie wynosił koszt całej inwestycji.
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem o sytuację w innych gminach, a mianowicie czy wszystkie
gminy które zwracały się o dofinansowanie podobnych inwestycji, czy im je udzielano.
Burmistrz poinformował, że w tym roku nikt z województwa Opolskiego prócz gminy Lewin Brzeski, nie
złożył wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego na lata 20142020. Poinformował jakie gminy będą się starać o dofinansowanie w przyszłym roku a także poinformował,
iż w jego opinii jest duża szansa na zdobycie tych środków i w przyszłych latach druga taka szansa może się
nie powtórzyć.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli by w przyszłości uległy zmianie źródła finansowania,
i pojawiły by się dodatkowe środki pieniężne, czy była by szansa zmniejszenia kredytu bez dodatkowych
kosztów.
Burmistrz poinformował, ze nie ma sztywnych warunków, które ograniczały by szybszą spłatę kredytu.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem, czy dopiero w momencie otrzymania dotacji będzie uruchomiony omawiany kredyt.
Burmistrz wyjaśnił, iż uruchomienie kredytu nastąpi w momencie ogłoszenia przetargu, aby móc zabezpieczyć środki na realizacje zadania.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie 13 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/408/2018 w
powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym hotelu dla pracowników innej narodowości, czy
jest wiadomo coś na ten temat oraz poinformował, o unoszących się czarnych pyłach, które są efektem
spalania jednej z firm na terenie Lewina Brzeskiego i prosi o ustalenie i zaprzestanie tego procederu.
Burmistrz udzielił szczegółowych informacji na temat hotelu robotniczego oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych na temat sprzecznych informacji, które docierały do radnych oraz mieszkańców Lewina Brzeskiego.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za objęcie patronatem turnieju tenisowego w Skorogoszczy oraz za finansowe wsparcie.
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.
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Do pkt 8
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 810 zamknął
obrady XLVI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
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