Protokół NR 4/2017
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 27 września 2017r.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę, Radnego powiatu Pana Adama Dziasek, Radnych Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim Panów: Antoniego Raka i Zbigniewa Gąsiorowskiego; członków Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski .
Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2018r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – (13 głosami „za”).
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 13 członków, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania Uchwał
i wniosków. Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poinformował członków
Rady o otrzymanych
odpowiedziach na złożone wnioski przez członków Rady Samorządu Mieszkańców zgłoszone na
poprzednich posiedzeniach Rady. Ponadto poinformował o udziale w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Sesji
Rady Miejskiej.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z projektem uchwały dot. proponowanego podziału
środków finansowych do dyspozycji Rady na realizację zadań w budżecie Gminy na rok 2018, który
zaakceptował Zarząd Samorządu Miasta, w celu przedłożenia w całości na posiedzeniu całej Rady.
Przewodniczący uzasadnił proponowany podział. Poinformował członków Rady, że zgodnie ze statutem
Samorządu Mieszkańców, Rada jest zobowiązana przeznaczyć 50% otrzymanych środków finansowych na
realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018., stąd taka propozycja.
W dyskusji głos zabrali: Burmistrz P. Artur Kotara, członkowie Rady: Rafał Poziemski, Barbara Samborska,
Krystyna Wilk; Danuta Laszuk i Mirosław Szuta.

Po zakończonej dyskusji nie zgłoszono wniosków do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował członków, że na jego ręce wpłynęło pismo od Komendanta Powiatu
Policji w Brzegu w sprawie zakupu dla policji drona DJI MAVIC PRO w cenie 6.499,00 zł w celu
zabezpieczenia poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy Lewin Brzeski. W związku, że Komisariat Policji
w Lewinie Brzeskim obsługuje dwie gminy, Przewodniczący Rady zaproponował, aby P. Burmistrz wystąpił do
wszystkich sołectw wraz z kopią pisma Komendanta Powiatu Policji w Brzegu oraz Gminy Olszanka
z propozycją rozważenia wydzielenia w ramach swoich środków finansowych pewnych kwot, co umożliwi
zakup drona i przekazania go Komisariatowi Policji w Lewinie Brzeskim.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła powyższą propozycję.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt Uchwały w sprawie podziału
środków finansowych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na rok 2018.
Rada w obecności 13 członków - 12 głs. „za” przy 1 głs. „wstrzymującym się” i 0 głs. „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr 4/2017 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara przedstawił krótką informację o realizowanych inwestycjach
w mieście i w gminie Lewin Brzeski: budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Lewin Brzeski „osiedle
Mickiewicza” i Przecza – Raski, Skorogoszcz, Chróścina, trwających pracach nad rozpoczęciem realizacji
zadań: „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie
Brzeskim”, „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski” (teren PKP), nowych naborach na termomodernizacje budynków,
zakończonym zadaniu pn. „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową
i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”.
Następnie poinformował o dalszej współpracy z Firmą Remondis wywożącą z terenu gminy Lewin Brzeski
odpady komunalne.
W ramach dyskusji do przedstawionej informacji głos zabrali: Krystyna Wilk, Barbara Samborska, Rafał
Poziemski, Andrzej Grabny, Danuta Laszuk, Rafał Witkowski.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Burmistrz Artur Kotara.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta po wyczerpaniu pytań podziękował Panu Burmistrzowi za
przedstawioną informację.
Do pkt 6
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