PROTOKÓŁ NR L/2014
z L sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 16 czerwca 2014 r. w sali Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając obrady L w bieżącej kadencji sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie
14ºº Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek , powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę,
− Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Radnych,
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 13 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni nieusprawiedliwieni - Radny Jacek Kieroński i Radny Antoni
Rak.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.
Następnie poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 11 czerwca
2014r.,który następnie odczytał.
Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.
Zgodnie z wnioskiem porządek obrad przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie :
1) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski lub
uwagi o jego zmianę.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem :
1) czy w związku z położeniem na rzece Ścinawka kładki most będzie zamknięty i od kiedy ?
2) w jakim terminie będą zamontowane punkty oświetleniowe w miejscowości Przecza?
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z wnioskiem o wyrównanie nawierzchni w miarę posiadanych
środków drogi polnej na odcinku od drogi krajowej do przepompowni ścieków w Łosiowie.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła się z zapytaniem kiedy będzie oficjalne otwarcie kąpieliska w Lewinie
Brzeskim. Zwróciła uwagę, że obecnie pomimo, iż teren jest w budowie bardzo dużo osób jest na terenie
kąpieliska, plaża jest zaśmiecona a ponadto woda jest brudna.
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Radny Roman Pudło wnosi o wystąpienie do właściciela drogi o posadzenie drzewa w zatoczce (po
wyciętym drzewie) obok szkoły bądź jej zlikwidowanie.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzenia do omawiania projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniając, że na ostatniej sesji była podejmowana uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na poprzedzające finansowanie inwestycji pn. ,, Zagospodarowanie terenu wypoczynku
letniego w Lewinie Brzeskim. Przy wypełnianiu dokumentów w celu uzyskania pożyczki okazało się, że na
to działanie Bank Gospodarstwa Krajowego nie udziela pożyczek na poprzedzające prefinasowanie.
Zasięgaliśmy opinii w Banku Ochrony Środowiska , który również nie udziela pożyczek na poprzedzające
finansowanie inwestycji. W tej sytuacji musimy uchylić poprzednią uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki i podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dlatego kredyt długoterminowy gdyż nie wiemy kiedy w roku 2015 nastąpi przekazanie środków na dofinansowanie czy w miesiącu
lipcu czy w sierpniu. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Burmistrz Lewina Brzeskiego wyznaczy
banki do których skieruje zapytanie ofertowe o cenę i zostanie wybrana najkorzystniejsza z nich.
Warunki zaciągnięcie są takie same jak w przypadku pożyczki, chcemy kredyt podjąć w takiej samej
wysokości i spłacić w roku 2015 po otrzymaniu środków pochodzących ze zwrotu (dofinansowania).
Burmistrz Artur Kotara dodał, że zapytanie też zostanie dane do Banku Gospodarstwa Krajowego, bo
bank nie może nam dać pożyczki na ten cel być może będą mieli możliwość udzielenia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Zapytania i uwagi zgłosili:
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem, czy konieczne jest złożenie zapytań do kilku banków
w celu uzyskania kredytu?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że nie musimy składać, gdyż koszty tego kredytu na pewno nie przekroczą 30 tys. euro , natomiast uważa, że trzeba po to aby można wybrać jak najtańszy kredyt.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy stopa oprocentowania pożyczki jaka miała być wzięta
a potencjalny kredyt czy będzie się równoważyło.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że na pewno nie będzie się równoważyło bo pożyczki udzielane przez budżet państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego są na pewno oprocentowane na niższym poziomie gdyż dofinansowuje budżet państwa tego typu pożyczki. Natomiast w przypadku kredytu będziemy występować do banków wskazanych przez Burmistrza i wybierzemy najkorzystniejszą ofertę. W jakich granicach będą kształtowały się odsetki , na podstawie informacji uzyskanych telefonicznie to w okresie kredytowania czyli całego roku nie większa niż 30.000zł odsetek.
Innych zapytań 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 L/372/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
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ppkt 2
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.
Z uwagi, że projekt uchwały był omówiony przy wcześniejszym projekcie i radni nie zgłosili zapytań
i uwag do jego treści Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod
głosowanie.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – większością głosów 11 głs. „za” przy 1 ”przeciw” i 1 głs.
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr L/373/2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Do pkt 6
Wolne wnioski i informacje
Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski przez:
1. Radnego Stefana Kachel
1) kładka na rzece Ścinawa miała być wykonana przy regulacji rzeki Nysa Kłodzka , zostało to zadanie wyłączone i dodatkowo był ogłaszany przetarg na wyłonienie wykonawcy, zgodnie z ustaleniami kładka została wykonana a do 15 lipca br. ma być zrobiony nowy most,
2) dodatkowe punkty świetlne będą wykonany z projektu Aglomeracji Opolskiej jeszcze nie jest
podpisana umowa odnośnie realizacji RPO 2014 -2020 dopiero na jesień będzie wtedy dokładnie
będzie wiadomo na realizację jakich zadać będzie nabór wniosków i wówczas będzie można powiedzieć kiedy zadanie to będzie realizowane,
2. Radnego Mieczysława Adaszyńskiego w sprawie drogi - postaramy się o jej wyrównanie równiarką.
3. Radną Annę Zacharewicz w sprawie otwarcia plaży – na pierwszy weekend wakacji chcemy żeby już
plaża była czynna i oddana do użytku, natomiast oficjalne otwarcie planujemy 5 lipca br. brudna woda jest wówczas gdy popłuczyny z OKSM wpuszczają do tej wody i wtedy drobne iły pływają po wodzie , nie jest ona skażona , nie jest krystalicznie czysta. Natomiast zadanie inwestycyjne ochrona
przeciwpowodziowa miało być zakończone do końca miesiąca czerwca a plac budowy w ciągu miesiąca lipca zostanie likwidowany. Uroczyste otwarcie tej inwestycji jeszcze nie zostało ustalone.
4. Radnego Romana Pudło – zatoczka jest w ciągu drogi powiatowej w związku z tym wystąpimy do
Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny Robert Laszuk w nawiązaniu do brudnej wody na kąpielisku dodał, że PZW występował do OKSM
o wybudowanie osadnika , który by filtrował wodę, która wpływa do zbiornika, na początku tego roku
mieli dostać takie zalecenie i trzeba byłoby sprawdzić kiedy on będzie wykonany. Drugi temat to połączenie wału z nasypem kolejowym.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że trwają rozmowy pomiędzy wykonawca a PKP.
Radny Roman poruszył spraw ę braku koszy na śmieci na terenie rekreacyjnym, prze co teren plaży jest
zaśmiecony.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Radny Stefan Kachel ponowił wniosek o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o wykonanie
chodnika w m. Oldrzyszowice.
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Do pkt 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1425 zamknął obrady L sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Piotr Barszcz

Waldemar Włodek

