PROTOKÓŁ NR LIV/2018
z LIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 14 listopada 2018r. w saIi
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, ul Zamkowa 3
Otwierając o godzinie 14ºº obrady LIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek powitał :
 Burmistrza Artura Kotarę ,
 Z-ce Burmistrza Dariusza Struskiego,
 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
 Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
 Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego,
 Prezesa Zarządu ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. -Pawła Chojnackiego
 Radnych,
oraz Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
 Radnych Rady Powiatu Brzeskiego Panią Arlettę Kostrzewę oraz Pana Alojzego Witonia.
Do pkt 2
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że sesja jest prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem gminy. Na podstawie
listy obecności w sesji uczestniczyło 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni na sesji - Jacek Kieroński, Antonii Rak, G. Michalska
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2,3 do protokołu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 10 listopada 2018r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w
sprawie :
1) o zmianie uchwały w wieloletniej prognozie finansowej;
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła zgłoszony wniosek.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 kwietnia
2018 roku 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
pn. ,, Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym”;
3) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
7. Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
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8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i
9. Zamknięcie obrad sesji.

zapytania zgłoszone na sesji.

Do pkt 4
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z:
1)
z LIII sesji , która odbyła się w dniu 30 października 2018r. Przewodniczący Rady Waldemar
Włodek poinformował, że do przesłanego projektu protokołu nie zostały zgłoszone poprawki.
Radni nie zgłosili na sesji poprawek.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła protokół z LIII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Roman Pudło wnosi o naprawę zamocowania kształtowników. Krawędzie zadaszenia placu targowego są zwieńczone kształtownikiem metalowym. Prawie na całej długości są, one naderwane i grożą całkowitym oderwaniem zagrażając poruszającym się pod zadaszeniem osób.
Radny Mieczysław Adaszyński odniósł się do sytuacji z dnia 1-2 listopada 2018r. do której zostały wezwane
jednostki straży pożarnej na ul. Słowackiego do ścięcia jarzębin przy Szkole Podstawowej w Łosiowie. Wg
opinii Radnego jest to bezmyślne wydawanie pieniędzy na niepotrzebną akcję, w której udział wzięły dwa
wozy strażackie z Łosiowa i z Brzegu, blokując drogę i narażając się na szyderstwa ze strony mieszkańców.
Do pkt 6
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Nowak
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady
Gminy należy stanowienie o wszystkich sprawach zastrzeżonych ustawami pozostających w zakresie działania gminy. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta
nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zakres merytoryczny i warunki uchwalania rocznego programu współpracy reguluje art. 5a ustawy, zgodnie
z którym:
·Organ stanowiący, czyli Rada Miejska, uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
·Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.
·Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, wieloletni program współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
·Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
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·Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust
3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Przedłożony projekt reguluje współpracę pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku odnosząc się do wszystkich
wskazanych w art. 5a ust 4 wymogów.
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak zgłosiła wniosek do projektu uchwały, aby w załączniku w tabeli pod nazwą „Zadania
przyjęte do realizacji w 2019 roku, formy współpracy, tryb wyłaniania wykonawców oraz środki finansowe
przeznaczone na realizację przyjętych zadań „ w pkt 6 wykreślić słowa „pożytku publicznego” tak, aby całość brzmiała: „Działania na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze zadań publicznych”, ponieważ na terenie gminy są tylko 3 organizację działające w sferze działalności pożytku publicznego pozostałe to są zwykłe organizacje pozarządowe.
Radny Dariusz Zięba nawiązując do wypowiedzi Radnej poinformował, że inne samorządy powiatowe a
także marszałkowskie, poszerzają szansę wzięcia udziału w konkursach o organizacje, które nie są zarejestrowane w KRS, chodzi głównie o koła gospodyń wiejskich, bardzo aktywnie się rozwijających. Według opinii Radnego zwieńczeniem mijającej już kadencji byłoby zorganizowanie konkursu otwartego dla organizacji nie będącymi organizacjami pożytku publicznego.
Radca Prawny Pan Sławomir Ostrowski poinformował, że projekt uchwały obejmuje organizację określonego rodzaju i to wynika z przepisów Ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek zaproponował, aby przygotować jakiegoś rodzaju inicjatywę,
aby wesprzeć i rozszerzyć wsparcie dla innych podmiotów, nie mających osobowości prawnej.
Radny Robert Laszuk zaproponował wykreślenie ze str. 3 z punktu 6 słów „pożytku publicznego”.
Radca Prawny poinformował, że może być taki zapis.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały uwzględniający wniosek i poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymujący” podjęła uchwałę
Nr LIV/ 453/2018 w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
ppkt 2
podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Lewin Brzeski spłaty kredytu dłu-
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goterminowego zaciągniętego przez Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o. na realizację
zadania pn. ,, Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z
zespołem rekreacyjno- kąpielowym”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Wprowadzenia do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w związku z brakiem posiadania środków planowanych na zabezpieczenie poręczenia przez Gminę Lewin Brzeski spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski
Sp. z o.o. należy uchylić wcześniej podjęta uchwałę.
Zapytania i uwagi:
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy temat budowy basenu będzie jeszcze poruszany.
Skarbnik Gminy wytłumaczyła, że do tematu będzie można wrócić gdy Gmina osiągnie 2 mln więcej dochodu bieżącego na dany rok budżetowy, ponieważ przy tych dochodach, które mamy nie wychodzą wskaźniki.
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara poinformował że spółka, jeżeli doszłoby do realizacji projektu pod tytułem budowa „centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno - kąpielowym w Lewinie Brzeskim” miałaby na tą chwilę poręczenie z Gminy na pożyczkę czy kredyt w kwocie 11 mln zł, natomiast jeżeli byśmy dostali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, wniosek jest złożony i oczekujemy na rozpatrzenie wówczas z Państwem zastanowimy się czy wchodzimy w realizację tego projektu, ale zaś z drugiej strony niekoniecznie z poręczeniem gminy, spółka ZMK może otrzymać kredyt bankowy pod hipotekę i
tylko jest jedno pytanie, czy znajdzie się bank, który udzieli takiego kredytu. Burmistrz poinformował, że od
2021 roku przychody w postaci podatku od środków trwałych wzrosną, ponieważ kończy się inwestycja budowy sieci gazowej i z tych dodatkowych środków można by było spłacać kredyt oraz utrzymywać basen.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LIV/454/2018
w powyższej sprawie .
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
ppkt 3
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Wprowadzenie do tematu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Urszula Smolińska informując, że w
załączniku nr 1 w pozycji wydatków bieżących wykreśla się uprzednio wprowadzone poręczenie udzielone
dla spółki Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa i adaptacja
budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głs. „za” jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr LIV/ 455 /2018 w powyższej sprawie .
uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
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Do pkt 7
Wolne wnioski, zapytania.
Radna Ilona Gwizdak podziękowała za przygotowanie Święta Niepodległości.
Radny Dariusz Zięba podziękował za obecność na Święcie Niepodległości w Skorogoszczy, a także w Lewinie
Brzeskim.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Mieczysław Adaszyński podziękował wszystkim bardzo serdecznie za mijającą kadencję 2014-2018. Radny poinformował, że w Radzie Miejskiej był 28 lat i podziękował za współpracę Panu Burmistrzowi oraz jego Zastępcom oraz Kierownictwu Urzędu.
Radny Stefan Kachel również podziękował za 12 lat współpracy z Urzędem Miejskim, gdzie przez trzy kadencję pełnił funkcję radnego. Wyraził nadzieję, że pozostawi po sobie miłe wspomnienia.
Uwaga: na obrady doszedł radny Antoni Rak- liczba radnych wynosi 13 osób
Na zakończenie pracy Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Pan Waldemar Włodek i Burmistrz Lewina Brzeskiego wręczyli radnym podziękowania składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę w mijającej
kadencji 2014-2018 za współpracę, wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu Radnych wręczył Burmistrzowi Panu Arturowi Kotara podziękowanie wyrazy uznania za dobrą współpracę i pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej.
Do pkt 8
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą realizowane.
Do pkt 15
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 16:00 zamknął obrady LIV sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Kowalska
Sekretarz obrad
/-/ Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

