
      PROTOKÓŁ  NR  XXVI/2016   z   XXVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  7 grudnia  2016r. w saIi narad Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim.                  Otwierając o godzinie 14ºº  obrady XXVI sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej Walde-mar  Włodek   powitał : 
 Burmistrza Artura Kotarę ,  
 Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego, 
 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą, 
 Skarbnika Gminy  Urszulę Smolińską, 
 Kierownika Wydz. Budownictwa i Inwestycji  Marcina Kuleszę, 
 Radnych,  Do pkt 2  Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  jest  prawomocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na wnio-sek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r., który wpłynął do Przewodniczącego Rady  w dniu 5 grudnia 2016r. w związku z koniecznością wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej za-dania dotyczącego przebudowy i adaptacji na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy co wynika z pozytywnej oceny wniosku przez Zarząd Województwa Opolskie-go oraz wybraniu do projektu do dofinasowania. Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu.  Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy  12  radnych, co wobec  składu  Rady wynoszącego  15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    Nieobecni   - Radna  Anna Zacharewicz, Radny Jacek Kieroński i  Radny Przemysław Ślęzak. Listy obecności  radnych oraz gości  stanowią załączniki  Nr  2,3  do niniejszego protokołu.  Do pkt 3  W związku z nie zgłoszeniem wniosków do porządku obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek  przed-stawił  porządek obrad sesji , który został przesłany Radnym:  1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Podjęcie uchwały  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 nie  zgłosili  interpelacji  i wniosków.  Do pkt  5   Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :   



 

 

2 ppkt  1  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.  Wprowadzenie do tematu przedstawił Burmistrz Artur Kotara na wstępie informując, że temat jest bardzo ważny ponieważ otrzymał pismo od Przewodniczącego Aglomeracji Opolskiej, że  złożony przez nas wniosek o przebudowę i adaptację na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej  w Skorogoszczy  został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ekspertów w Aglomeracji Opolskiej a także przez Urząd Marszałkowski. Urząd Marszałkowski zamierza jeszcze w tym roku podpisać umowę na dofina-sowanie realizacji zadania. Jednym z elementów niezbędnych do podpisania umowy jest  uchwała Rady Miejskiej czyli zgoda Rady, że w przyszłości sfinansujemy swoją część ze środków gminy. Zadanie jest wyce-nione według kosztorysu inwestorskiego na 4,2 mln zł brutto, 2,5 mln zł mamy przyznanych środków , udział własny wynosi 1,7 mln zł. Chciałby aby zadanie było realizowane w 2017  i 2018 roku  ale płacone było tylko w 2018r. czyli firma, która ma zdolność kredytową , kredytowałaby kilka miesięcy budowę a płat-ne byłoby od stycznia. Ile faktycznie wyniesie nasz udział dowiemy się dopiero po przetargu. Przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Aglomeracji na temat tego jak się zachowają jeżeli chodzi o ich udział, czyli środki unijne jeżeli po przetargu cena będzie mniejsza. Ma ustne zapewnienie, że jest szansa iż dofinasowanie będzie stałe czyli 2,5 mln. zł nasz udział będzie malał aż do wysokości 85%  dofinasowania. Gdyby z dużymi szansami w przetargu na wykonanie inwestycji uzyskalibyśmy kwotę 3.5 mln zł wówczas udział środków  z unii europejskiej wyniósł by  2.5 mln zł  a gminy 1 mln zł.   Radny Robert Laszuk poprosił o wyjaśnienie dlaczego przesłany projekt wieloletniej prognozy finansowej ma całkiem inne dane niż przesłany w wersji papierowej do projektu budżetu na przyszły rok?   Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska informując, że w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok są inne kwoty. Zmienione dane w omawianym projekcie uchwały to nic innego jak zmiana wieloletniej prognozy  finansowej do tych uchwał, które były podejmowane w roku 2016. Słusz-nie Radny zauważył, że w projekcie na rok 2017 nie ma tych kwot, zostaną one wprowadzone autopopraw-ką przed uchwaleniem. Następnie szczegółowo wyjaśniła gdzie zostaną wprowadzone zmiany.  Radny Stefan Kachel zwrócił się z zapytaniem, czy będzie nas stać w 2018 roku  na wyłożenie 1 mln zł jeżeli nie będzie dochodów własnych ze sprzedaży ? Przez realizację tej inwestycji mogą być wstrzymane inwesty-cje w innych miejscowościach, czy Gminę będzie na to stać?  Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że planujemy ze sprzedaży uzyskać konieczne środki na realizację tego za-dania. Ponadto w przypadku nie uzyskania takiej kwoty w roku 2018 zadłużenie nasze będzie wynosiło ok. 6,1 mln zł w związku z tym jeżeli zajdzie taka konieczność będziemy zaciągali kredyt.  Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła jak przedstawia się spłata rat kredytowych i pożyczek w latach 2016r. i 2017r. oraz jaka będzie kwota zadłużenia w 2018r.  Radny Władysław Górka prosi radnych o poparcie inwestycji.   Burmistrz Artur Kotara poinformował, że po wykonaniu inwestycji koszty utrzymania placówek oświato-wych w Skorogoszczy na pewno się zmniejszą.  Radny Mieczysław Adaszyński w wypowiedzi nawiązał do czasu uchwalania podatków i odpowiedzialności radnych za podejmowane decyzje. Zadanie to trzeba zrealizować, dobrze że udało się te pieniądze zdobyć. Tak jak Burmistrz powiedział 8 mln zł a my z tego bierzemy więcej niż 1/4 cześć, to jest sukces naszego urzędu, Burmistrza.  Jeżeli uchwalamy podatki , to jest to w jakimś konkretnym celu. W dniu dzisiejszym będzie  głosował za tym żeby tą uchwałę podjąć, żeby zrobić porządek z budynkami oświaty w Skorogosz-czy, być może w przyszłości można będzie  inwestować w innym miejscu. Dlatego daje pod rozwagę jeszcze raz, jeżeli podejmujemy decyzje to bądźmy odpowiedzialni a nie ja na wszelki wypadek „wstrzymałem się 



 

 

3 od głosu”, „ nie głosowałem” taka opinia poszła po uchwaleniu podatków. Uniknijmy tego i nie będzie przerzucania się argumentami niepotrzebnie.  Uważa, że uchwałę trzeba podjąć, bo jest to wysiłek Burmistrza , jak zaprzepaścimy to nie wiadomo kiedy do tego dojdzie. Zadłużenie Gminy nie jest duże.  Radny Roman Pudło uważa, że uchwałę należy podjąć.  Radny Dariusz Zięba wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję przy głosowaniu uchwał dotyczących podatków.  Radna Ilona Gwizdak w wypowiedzi nawiązała do głosowania uchwał dotyczących podatków. Następnie poprosiła o przychylność radnych w głosowaniu w  kwestii rozbudowy  obiektu szkolnego  w Skorogoszczy,  gdyż jest to trzecia miejscowość w gminie, która nie ma miejsca do organizowania  spotkań dla mieszkań-ców. Organizując spotkania korzystamy z pobliskiego baru lub szkoły a jest to duża miejscowość  w której wiele można zrobić dla rozwoju i promocji.   Innych zapytań i uwag 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  XXVI/255/2016   w powyższej sprawie . Uchwała  stanowi załącznik  Nr 5 do  protokołu.  Do pkt   6   Wolne wnioski i informacje.  Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem, czy sposób dofinasowania inwestycji w Polsce jest taki sam jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej.  Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara. Następnie poinformował o przyznanych środkach  na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wybranej ofercie na realizację zadania pn. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Le-win Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.  Przewodniczący Rady poinformował, że na najbliżej sesji będzie uchwalany plan pracy na 2017 rok w związ-ku z tym prosi o zgłaszanie propozycji. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. w czwar-tek.   Do pkt   7  W związku z nie zgłoszeniem interpelacji punkt nie był omawiany.  Do pkt   8      W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 1446  zamknął obrady  XXVI  sesji Rady Miejskiej.   Protokółowała : M .Będkowska       Sekretarz  obrad         Przewodniczący  Rady               Piotr  Barszcz     Waldemar Włodek 


