Protokół NR 7/2018
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 13 czerwca 2018r

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Pana V-ce Burmistrza Dariusza Struskiego; Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Waldemara Włodek; Radnego Rady Miejskiej Pana Roberta Laszuk; Radnych Powiatu Panią Arlettę
Kostrzewa i Pana Adama Dziasek; Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury Pana Tadeusza Tadlę;
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Annę Trusiewicz; Dyrektora Świetlicy Terapeutycznej
Panią Renatę Pietrunko oraz 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. Omówienie przygotowań do wypoczynku w okresie wakacji w mieście.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głs. „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 10 członków wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał
i wniosków.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny poinformował członków Rady o otrzymanych
odpowiedziach na złożone wnioski przez członków Rady Samorządu Mieszkańców zgłoszone na
poprzednich posiedzeniach oraz o swoim udziale w uroczystościach Dnia Strażaka, w posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i sesji rady miejskiej, gdzie złożył wniosek dot. naprawy zapadniętej studzienki w ul.
Powstańców Śląskich naprzeciwko wlotu do ul. Narutowicza.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny poprosił Pana Dyrektora MGDK Pana Tadeusza Tadlę
o informację dot. zaplanowanych propozycji i działań w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży pozostających
w mieście. Pan Dyrektor poinformował, że z uwagi na brak zainteresowania dzieci i młodzieży
organizowanymi imprezami w budynku w domu kultury, większość imprez organizowanych będzie na
kąpielisku-plaża w Lewinie Brzeskim. Szczegółowy plan zostanie opracowany i przedłożony na stronie
internetowej. Ponadto planuje się organizację dyskotek dla dzieci.
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny podziękował Dyrektorowi i poprosił o zabranie głosu przez
Panią Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej Renatę Pietrunko. Pani Dyrektor poinformowała, że świetlica jak co
roku organizuje półkolonie od poniedziałku do piątku przez 3 tygodnie. Każdy turnus po jednym tygodniu
w okresie od dnia 25.06.2018r. do dnia 29.06.2018; od dnia 02.07.2018r. do dnia 06.07.2018r. i od dnia
09.07.2018r. do dnia 13.07.2018r. Łącznie udział weźmie 120 dzieci z Lewina Brzeskiego, z Łosiowa
i z Skorogoszczy. Tegoroczne zajęcia wakacyjne organizowane są pod hasłem „ Wakacje ze Świetlicą za Jeden

Uśmiech”. Planowane są zajęcia na miejscu przez 3 dni (sportowe, plastyczne, gry i zabawy) oraz 2 wyjazdy
w góry i nadleśnictwo do Opola. Koszt ponoszony przez rodziców to 50,00 zł, pozostałe wydatki są
ponoszone przez gminę Lewin Brzeski. Dzieci i młodzież będzie korzystała z boisk przy Orliku i sali
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny podziękował Pani Dyrektor za informację i poprosił
o zabranie głosu przez Panią Dyrektor MiGBP w Lewinie Brzeskim Annę Trusiewicz. Pani Dyrektor
poinformowała o organizacji półkolonii dla 25 dzieci podczas której zaplanowano zajęcia
w terenie, poszukiwanie zabytków, wycieczkę, gry. W okresie od dnia 23.07.2018r. do dnia 27.07.2018r.
w Lewinie Brzeskim. Ponadto planowana jest półkolonia w m. Skorogoszcz od dnia 09.08.2018r. do dnia
13.08.2018r ; w m. Przecza 4 spotkania w tym 1 wycieczka oraz zajęcia otwarte przez okres 2-ch tygodni
w filiach w Łosiowie i w Strzelnikach.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny podziękował Pani Dyrektor za informację i poprosił
o zabranie głosu Z-cy Burmistrza Pana Dariusza Struskiego, który poinformował o organizacji wyjazdu 19
dzieci i 3-ch nauczycieli na Węgry, oraz o uruchomieniu kąpieliska od dnia 23.06.2018r. do dnia 02.09.2018r.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi i otworzył dyskusje.
W ramach dyskusji głos zabrał: A. Grabny w sprawie czynnego boiska Orlik w okresie wakacji na które to
pytanie odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza, stwierdzając, że boisko będzie czynne.
Radny Powiatu Brzeskiego Pan Adam Dziasek zadeklarował swoją pomoc przy organizacji imprez
sportowych.
Przewodniczy Rady poinformował zebranych, że w oparciu o przedstawione informacje dot. ofert
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zostanie opracowana wspólna informacja i zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 5
W wolnych wnioskach i zapytań Pani Arletta Kostrzewa – Radna Powiatu Brzeskiego poinformowała
o przetargu na wykonanie dokumentacji na modernizację drugiego mostu na dorzeczu Nysy Kłodzkiej
znajdującego się w kierunku Niemodlina na kwotę 146.000,00 zł. Wykonania bloku operacyjnego w BCM
w Brzegu, zakończenie inwestycji planuje się na 07 października 2018r. Odnowienia pasów na przejściach dla
pieszych. Następnie ustosunkowała się do zapytania dot. wykaszania poboczy i rowów przy drogach
powiatowych oraz uzupełnienia ubytków w drogach powiatowych na terenie naszego miasta ul. Kościuszki,
Powstańców Śląskich, Aleja Wojska Polskiego.
Radny Pan Robert Laszuk przedstawił odpowiedź inwestora dot. adaptacji części pomieszczeń po byłej
cukrowni na hotel pracowniczy jaka została udzielona Panu Burmistrzowi na Jego zgłoszoną interpelację a
poruszoną przez mieszańców.
Pani Małgorzata Czuj zgłosiła wniosek o wykoszenia skarp w Alei Kasztanowej w kierunku cmentarza
w Lewinie Brzeskim oraz odnowienia poprzez przeprowadzenie konserwacji - pomostów na plaży w Lewinie
Brzeskim.
Pani Danuta Laszuk poruszyła sprawę usunięcia suchych konarów drzew przy ul. Chopina w Lewinie
Brzeskim, które zagrażają bezpieczeństwu dla mieszkańców i pojazdów poruszających się tą drogą.
Do wniosku zgłoszono również wycinkę suchych konarów w parku przy Orliku oraz wykoszenia części parku
w okolicach boisk Orlika w Lewinie Brzeskim.
Pan Jan Chruściel wnosi o bardziej trwałe umocowanie znaku ( zakaz wjazdu) od ulicy Krótkiej do Rynku
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w Lewinie Brzeskim (znak ten jest notorycznie usuwany przez wandali).
Pani Renata Pietrunko poruszyła sprawę podrzucania i składowania odpadów oraz większych gabarytów
pod ogrodzenia świetlicy terapeutycznej, prosi o interwencje w tej sprawie.
Do pkt 6
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył
posiedzenie.
Przewodniczący
Andrzej Grabny
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