PROTOKÓŁ NR LIV/2014
z LIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 8 września 2014 r. w sali narad Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Otwierając obrady LIV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o godzinie
10ºº Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek , powitał
− Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego,
− Skarbnika Gminy Urszule Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyża,
− Kierownika Wydziałów Budownictwa Marcina Kuleszę,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Radnych.
Stwierdził, iż sesja jest prawomocna gdyż zgodnie z listą obecności uczestniczy w niej 12 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1, 2 do niniejszego protokółu.
Następnie poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 20 sierpnia 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) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
4) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi
o jego zmianę.
Do pkt 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa :
1) zgłosił , że w drodze zlokalizowanej przy linii kolejowej w miejscowości Łosiów znajdują się dwie
odkryte studzienki kanalizacji deszczowej,
2) wnosi o sprawdzenie, czy w związku z zamknięciem wiaduktu położonego w ciągu ul. Kolejowej
w Łosiowie (nad torami kolejowymi ) prawidłowe jest oznakowanie drogi wojewódzkiej z drogą
krajową,
3) prosi o udzielenie informacji na jakim etapie jest remont drogi gminnej w Łosiowie - objazdu i jak
będzie wyglądał dowóz dzieci do szkół.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej wnosi o sprawdzenie, czy prawidłowe jest oznakowanie drogi
powiatowej od strony Nowej Wsi Małej w kierunku Łosiowa w związku z zamknięciem wiaduktu w Łosiowie.
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Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego wnosi o sprawdzenie czy dobrze zamontowany został znak na
parkingu przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim oraz wykoszenie pasa trawnika znajdującego się pomiędzy
parkingiem i chodnikiem.
Do pkt 5
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
ppkt 1
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza dokonała Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska informując, że projekt dotyczy zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie
511.475,15 zł na refinansowanie inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie
Brzeskim.”
Zapytania zgłosili :
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem do omawianego jak i kolejnego projektu uchwały, czy wymagana jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaciągnięcia kredytów?
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem ,czy gmina zaciągając kredyty mieści się
we wskaźniku pozwalającym na ich zaciągnięcie?
Radny Piotr Barszcz zwrócił się z zapytaniem ile wyniosą koszty obsługi kredytu?
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem ile będzie wynosiła kwota zadłużenia w przeliczeniu na dorosłego mieszkańca gminy po zaciągnięciu tych kredytów?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że :
- po podjęciu przez Radę Miejską niniejszych uchwał zostaną one przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyda opinie, jeżeli opinia będzie pozytywna wówczas będzie można ogłaszać przetargi
o kredyty,
- na podstawie wyliczeń wieloletniej prognozy finansowej gmina mieści się we wskaźnikach wymogi określone w art. 243,
- w poprzednio zaciągniętym kredycie na to zadanie koszt miesięczny spłaty odsetek od kwoty 468.000 zł
kredytu wynosi ok.1.000 zł. miesięcznie, jeżeli zostanie podjęta uchwała i po wydaniu opinii przez RIO
wystąpimy do kilku banków o przedłożenie oferty i po wybraniu najkorzystniejszej będzie wiadomo jaki
będzie koszt kredytu,
- stan zadłużenia na jednego dorosłego mieszkańca ( wyborcę) gminy tj. wynosi 926,60 zł.
Innych zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 10 głs. „za” przy 1 głs. „przeciw” (Radnego Ludwik Juszczak )
i 1 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LIV/392/2014 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.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 518.049 zł
na finansowanie inwestycji pn. ,,Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem.”
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli :
Radny Robert Laszuk w wypowiedzi poparł konieczność realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dlaczego została wybrana ta droga gminna a nie ul. Krasickiego?
Radny Piotr Świder i Radny Dariusz Zięba przypomniał również o drogach gminnych położonych na terenie
gminy, które również wymagają budowy, czy remonty.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z zapytaniem czy gmina posiada dokumentację na ul. Krasickiego
w Lewinie Brzeskim.
Odpowiedzi na zapytania udzielił Zastępca Burmistrza Dariusz Struski informując, że składane były na początku roku wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na drogę, na którą jest opracowana dokumentacja i potrzebne zezwolenia lecz w związku z ograniczonymi środkami na to zadanie gmina nie otrzymała dofinansowania. Niemniej jednak ukazała się dodatkowa kwota środków i nasz wniosek został przyjęty, otrzymamy dofinansowanie w wysokości 600.000 zł.
W dyskusji na niniejszy temat udział wzięli Radny Ludwik Juszczak, Radny Zbigniew Gąsiorowski, Radny
Waldemar Włodek, Radny Stefan Kachel, Radny Dariusz Zięba, Radny Roman Pudło, Radny Robert Laszuk,
Radny Mieczysław Adaszyński.
Wyjaśnień na zapytania z dyskusji udzielili Zastępca Burmistrza Dariusz Struski i Kierownik Wydz. BI
Marcin Kulesza.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 9 głs. „za” przy 3 głs. „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr LIV/393 /2014 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
ppkt 3
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując jakie proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie gminy.
Zapytania i uwagi :
Radny Mieczysław Adaszyński poprosił o szczegółowe rozliczenie kosztów poniesionych przez OSP poniesionych w akcji ratowniczej – gaszenie pożaru składowiska opon w Buszycach.
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Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że są to koszty poniesione przez naszą jednostkę OSP
w kwocie tej jest ujęte – zakup paliwa na kwotę 9.500 zł, za udział w akcji strażaków to kwota ok.
15.000 zł do tego koszty wyżywienie i koszty wody pobranej.
Radny Ludwik Juszczak w wypowiedzi poruszył sprawę odzyskania od właściciela składowiska kosztów
poniesionych przez gminę na akcję gaśniczą, bądź od tego kto wydał zezwolenie na otwarcie składowiska
w tym miejscu, blisko zabudowań.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek wyjaśnił, że na prowadzenie tego typu działalność nie jest potrzebna zgoda środowiskowa.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski wyjaśnił, że koszty akcji musimy ponieść nie mniej jednak sprawdzimy
czy jest podstawa prawna żeby domagać się zwrotu tych kosztów bezpośrednio od właściciela nieruchomości albo przez sprawcę podpalenia.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił się z apelem , żeby nie dopuścić do odtworzenia składowiska.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się z zapytaniem w sprawie kary umownej 100.000 zł.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że do Ministerstwa Sportu musimy oddać z naliczonej kary
umownej kwotę proporcjonalną do wysokości otrzymaj dotacji.
Innych zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LIV/394 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.
ppkt 4
zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Wprowadzenia do omawianego projektu uchwały z upoważnienia Burmistrza Lewina Brzeskiego dokonała
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w wyniku wcześniej podjętych uchwał dokonuje się
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr LIV/395/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Do pkt.6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Zbigniew Gąsiorowski zgłosił, iż urządzenia do ćwiczeń przy Orliku w Lewinie Brzeskim i przy plaży
wymagają konserwacji.
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Radny Robert Laszuk zaprosił w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy
Im” oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim na „Międzynarodowe Zawody Sportowe
Osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim”, które odbędą się 20 września 2014r. rozpoczęcie o
godz.900 na terenie gimnazjum oraz na obiektach sportowych „Orlik” w Lewinie Brzeskim.
Radny Dariusz Zięba zaprosił na corocznie organizowane Europejskie Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy,
które odbędą się w dniu 21 września 2014r.
Następnie Zastępca Burmistrza Dariusz Struski udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
Do pkt 7
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1115
zamknął obrady LIV sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

