Protokół Nr 5/2017
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 13 grudnia 2017r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę; Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim Pana Waldemara Włodka; Radnych Powiatu Panią Arlettę Kostrzewa i Pana Adama
Dziasek; Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pana Roberta Laszuk oraz członków Rady Samorządu
Miasta

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta przedstawił porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 7/2016r z dnia 26 września 2016r. w sprawie podziału
środków finansowych wydzielonych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017.
5. Informacja Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie planowanych inwestycji w gminie Lewin Brzeski
w 2018 roku.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (8 głosami „za”).

Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 8 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 zapoznał członków Rady z otrzymanymi odpowiedziami na
wnioski i zapytania członków Rady zgłoszonymi na ostatnim posiedzenia Rady Samorządu w m-cu wrześniu
2017r. Ponadto poinformował o swoim udziale w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
oraz udziale w Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poinformował członków Rady o konieczności dokonania
zmiany zapisów w celu doprecyzowania zgodnie z prawem pkt 2 i 5 Uchwały NR 7/2016 dot. podziału
środków finansowych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017 oraz pkt 7-rezerwy
poprzez przeznaczenie jej na organizacje wieczoru kolęd w kwocie 500,00 zł. Wobec braku dyskusji,
Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 5/2018 z dnia 13 grudnia 2017r., następnie poddał pod

głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 8 głosów „za”.
Uchwała NR 5/2017 w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poprosił Pana Burmistrza o zapoznanie zebranych
z propozycjami ujętymi w projekcie budżetu na rok 2018 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.
Pan Burmistrz Artur Kotara na wstępie wspomniał o inwestycjach zrealizowanych w roku bieżącym oraz
przedstawił planowane inwestycje w roku 2018, między innymi: budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim wraz z modernizacją oświetlenia; budowa
kanalizacji sanitarnej; modernizacja i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy
i w Łosiowie. Następnie poinformował o przygotowywanych wnioskach w celu pozyskania środków
pozabudżetowych na realizację
zadań jak: zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Powstańców Śląskich 51; wymianę windę przy ul.
Kościuszki 52; wykonanie lodowiska w Rynku; podjęciu działań w celu rozpoczęcia budowy basenu
kąpielowego w Lewinie Brzeskim; rewitalizacja parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim; budowy
„Rybaczówki” z Lokalnej Grupy Rybackiej; wykonania nowej nawierzchni drogi ul. Mickiewicza/Sikorskiego
przez Zarząd Dróg Wojewódzki. Ponadto wspomniał o poszukiwaniu programów i złożeniu wniosków dla
seniorów. Sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Kołodzieja
w Lewinie Brzeskim, modernizacji mostu na kanale ulgi w Lewinie Brzeskim.
W czasie przekazywania informacji członkowie Rady oraz goście zadawali dodatkowe pytania dot.
planowanych inwestycji, o zmniejszeniu zapylenia w mieście poprzez wymianę pieców i możliwości
dofinansowania przez gminę, do których ustosunkowywał się Burmistrz.
Z braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację i życzył ich
spełnienia.
Dodatkowe informacje dot. powiatu Brzeskiego przedstawiła Pani Arletta Kostrzewa o planowanych
inwestycjach w drogach i chodnikach, sygnalizacji świetlnej; BCM w Brzegu- blok operacyjny. Po dyskusji
i otrzymanych odpowiedziach Przewodniczący podziękował Pani Radnej Powiatu za dodatkowe informacje.
Do pkt 6
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny który
z okazji zbliżających świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożył życzenia dla Pana Burmistrza,
Radnym oraz członkom Rady Samorządu. Życzenia złożył równie Pan Burmistrz Artur Kotara. Po życzeniach
nastąpiło podzielenie się opłatkiem i złożeniu wzajemnych osobistych życzeń.
Do pkt 7
Wobec
zrealizowania
i zakończył posiedzenie.
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