Protokół Nr 8/2018
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 27 września 2018r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara
Włodka, Radnych Rady Miejskiej Panów Romana Pudło I Pana Roberta Laszuk, 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
dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2019 roku.
5. Wolne wnioski i zapytania.

do

6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 9 głs. „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 9 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
oraz
o złożonych wnioskach które dot.:


wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o poprawę studzienki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców
Śląskich z ul. Rolną w Lewinie Brzeskim;



wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o wykoszenie zarośli przy żywopłocie wzdłuż ul. Kościuszki
w Lewinie Brzeskim;



rozważenia przeniesienia boksu z kontenerami na odpady komunalne gdzie również gromadzone są
odpady wielkogabarytowe z zieleńca przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim usytuowanego przy
skrzyżowaniu z ul. Hallera do Rynku w celu podniesienia estetyki wyglądu miasta;



wystąpienia do Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim o wycięcie zarośli i krzaczków
z krawężnika i chodnika przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.

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 2019 w kwocie
40.000,00 zł. Przewodniczący uzasadnił proponowany podział. Poinformował członków Rady, że zgodnie z
statutem Samorządu Mieszkańców, Rada jest zobowiązana przeznaczyć 50% środków finansowych na
realizację zadań inwestycyjnych, stąd takie propozycje. Proponowane zadania inwestycyjne to:


budowa budynku administracyjno - technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie
Brzeskim - kwota 15.000,00 zł;



zakup materiałów budowlanych na osłony - trybuna dla kibiców na obiekcie stadion KS LZS
„Olimpia” Lewin Brzeski - kwota 5.000,00 zł.
Pozostałe propozycje to:


zakup mundurów dla OSP w Lewinie Brzeskim - kwota 3.500,00 zł;



wsparcie organizacji, imprez integracyjnych organizowanych przez SPiON
w Lewinie Brzeskim - kwota 2.000,00 zł;



wsparcie organizacji imprez i wyjazdów dla seniorów (wycieczki, kino, teatr, opera itp.) - kwota
4.000,00 zł;



promocja miasta kwota 10.500,00 zł w tym:

„Pomóżmy Im”



Herody 2019 - nagroda kwota 1.000,00 zł;



plener Malarski - nagroda kwota 500,00 zł;



organizacja Memoriału im. Sporina kwota 500,00 zł;



organizacja Memoriału im. M. Kawiaka kwota 1.000,00 zł;



organizacja Dnia Dziecka (MGDK, Wędkarze) kwota 500,00 zł;



wsparcie organizacji przyjazdu młodzieży węgierskiej kwota 1000,00 zł;



organizacja koncertów przez chór „Conto Unitis” Lewin Brzeski kwota 500,00 zł;



organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ferie letnie/zimowe, wakacje) kwota 4000,00 zł;



pozostawiono bez rozdziału kwotę 500,00 zł jako rezerwę.

Przewodniczący Rady poddał przedstawione propozycje pod dyskusję, w wyniku której
przedstawione propozycje zostały aprobowane. Dodatkowo Pani Barbara Samborska prosiła aby rozważyć
propozycję organizacji kursów komputerowych dla seniorów. Wobec nie wniesienia innych propozycji
Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały NR 5/2018 dot. podziału środków finansowych do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta na rok 2019, poddając pod głosowanie.
Rada podjęła uchwałę 9 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw”, 0 głs. „wstrzymujących się”.
Uchwała NR 5/2018 w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2019 roku, w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara przedstawił krótką informację o realizowanych inwestycjach w
mieście i gminie Lewin Brzeski a dotyczą:


remont drogi i chodnika ul. Sikorskiego – droga wojewódzka;



zagospodarowanie tereny przy PKP wraz z punktami świetlnymi;



rozpoczęcie budowy basenu w Lewinie Brzeskim;
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budowa lodowiska w Rynku;



realizacja budowy kanalizacji w gminie i mieście

oraz poinformował o projektach dot. mostu na kanale ulgi; modernizacji dróg w gminie i w mieście; parku
przypałacowym: wykonania kładki nad torami.
W dyskusji do przedstawionej informacji głos zabrali P. Krystyna Wilk; P. Barbara Samborska,
P. Andrzej Grabny; P. Robert Laszuk ; P. Adam Dziasek P. Waldemar Włodek. Na zadane pytania odpowiadał
Pan Burmistrz. Przewodniczący po wyczerpaniu pytań podziękował Panu Burmistrzowi za przedstawioną
informację. Następnie o głos poprosił P. Roman Pudło, który podziękował Radzie za wsparcie chóru „Conto
Unitis” w budżecie na rok 2019.
Pan Stanisław Harasimiuk zwrócił się z wnioskiem o rozważenie przez Burmistrza przeniesienia
z parkingu przy stadionie KS LZS „Olimpia” ul. Powstańców Śląskich 51 w Lewinie Brzeskim pojemników PCK
na odzież w inne miejsce. Obecnie przy w/w pojemnikach podrzucane są inne odpady wielkogabarytowe jak
opony i inne elementy przez mieszkańców, co utrudnia utrzymanie parkingu a tym samym powoduje
nieestetyczny wygląd tej części miasta.
Pani Danuta Laszuk zwróciła się z wnioskiem o usunięcie suchych konarów drzew przy ul. Chopina w Lewinie
Brzeskim, które zagrażają bezpieczeństwu osobom poruszającym się tą ulicą oraz dla pojazdów.
Dot pkt 6
Wobec
zrealizowania
i zakończył posiedzenie.

porządku

obrad

Przewodniczący

podziękował

za

przybycie

Przewodniczący
Andrzej Grabny
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