
Protokół NR 10/2019 
 

z  posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski 
odbytego w dniu  18 marca 2019r. 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej 
Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara 
Włodka; Radnego Rady Powiatu Pana Adama Dziasek; Radnego Rady Miejskiej Pana Antoniego Rak; 
Komendanta Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Pana Wojciecha Andruchów i Jego Zastępcę, p.o. 
Komendanta Straży Miejskiej Pana Ireneusza Telego oraz członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 
 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wniósł o wprowadzenie do porządku 
obrad dodatkowego tematu – „Wyrażenie stanowiska w sprawie nadania nazwy ulic dla wydzielonych dróg 
wewnętrznych w Lewinie Brzeskim oraz w sprawie przedłużenia nazwy ulicy „Piasta Kołodzieja”. 
Zaproponował wprowadzić do porządku obrad jako pkt 5. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady. 

4. Omówienie stanu bezpieczeństwa w mieście. 

5. Wyrażenie stanowiska w sprawie nadania nazwy dla wydzielonych dróg wewnętrznych w Lewinie  
     Brzeskim oraz w sprawie przedłużenia nazwy ulicy „Piasta Kołodzieja”.  

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 
Porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie –11 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, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał  
i wniosków.  Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 
Do pkt  3 

  
 Przewodniczący Rady Andrzej Grabny poinformował członków  Rady o otrzymanych odpowiedziach 
na złożone wnioski przez członków Rady Samorządu Mieszkańców zgłoszone na  poprzednich posiedzeniach 
oraz poinformował o swoim udziale w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że na interwencję 
mieszkańców interweniował u Pana Burmistrza w sprawie tablicy ogłoszeń oraz zamkniętego przejścia dla 
mieszkańców pod arkadami przez Wspólnotę Mieszkaniową Rynek 1 oraz spotkał się w tej sprawie z Z-cą 
Burmistrza  Dariuszem Struskim. Do informacji Przewodniczącego Rady ustosunkował się Pan Burmistrz 
Artur Kotar, który poinformował zebranych o podjętych decyzjach w tej sprawie i  pozytywnym 
rozstrzygnięciu. 
 
Do pkt  4 
  
 Przewodniczący Rady Andrzej Grabny poprosił Komendanta Komisariatu Policji o informację dot. 
stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Pan Komendant Komisariatu Policji st. aspirant Wojciech 
Andruchów poinformował zebranych o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji  
w Lewinie Brzeskim za rok 2018 w przestępczości ogólnej, stwierdzając że struktura przestępczości na 
terenie działania Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim nie uległa znacznym zmianom w stosunku do lat 
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poprzednich. W 2018 roku stwierdzono łącznie 274 przestępstwa tj. o 12 przestępstw więcej w stosunku do 
roku 2017. Odnotowano wzrost zdarzeń o charakterze kryminalnym z 177 w roku 2017 do 212 w roku 2018. 
Utrzymano wysoki poziom wykrywalności w przestępczości ogólnej 70,57% i 68,49% w przestępczości 
kryminalnej. Pozwoliło to uzyskać dzięki prowadzeniu rozpoznania środowiska przestępczego, działalności 
prewencyjnej, dyslokowaniu służb w miejsca zagrożone oraz w miejsca wskazane w sygnałach od 
społeczności lokalnej. Następnie skrótowo przedstawił przestępczość kryminalną : 
- uszczerbek na zdrowiu stwierdzono w 2018  - 4 czyny, wykrywalność 75%; 
- bójki i pobicia, odnotowano 1 przestępstwo, wykrywalność 100%; 
- kradzieże,  odnotowano 35 , wykrywalność 32,4%; 
- kradzież samochodu, odnotowano 3 z tego 2 zostały wykryte; 
- kradzieże z włamaniem odnotowano 38 czynów, wykrywalność 25,5% . Większość spraw dotyczyła  
   włamań do piwnic; altanek, obiektów handlowych; komórek; strychów; 
- rozboje-nie stwierdzono przestępstwa; 
- przestępstwa narkotykowe, ujawniono 15 czynów, wykrywalność 93,3%; 
 
Kolejno omówił przestępczość i patologie nieletnich. W 2018r. 4 nieletnich popełniło 2 czyny karalne. Cechą 
tych czynów była agresja, a więc uszkodzenie ciała, czy pobicia. Działania Komisariatu skupiły się  na 
prowadzeniu spotkań z uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych pod nazwą „Agresja w szkole”;  
„ Przestępczość wśród młodzieży i ich odpowiedzialność”. 
Systematyczne prowadzone były akcje mające na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu przez 
osoby nieletnie; współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie zwalczania patologii wśród młodzieży. 
W działalności prewencyjnej Pan Komendant poinformował, że w 2018 roku ujawniono 528 wykroczeń  
z czego sporządzono 176 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzegu; nałożono 343 mandaty 
karne i zastosowano 185 pouczeń.  Znaczna część tych wykroczeń stanowiły wykroczenia porządkowe oraz 
wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zniszczenia  
i uszkodzenia mienia. 
W 2018 roku odnotowano wzrost interwencji policyjnych do liczby 1353 z czego 95 interwencji to miejsce 
zamieszkania. W wyniku czego ujawniono 18 przypadków  przemocy w rodzinie skutkujących wszczęciem 
procedury Niebieskiej Karty a w 9 przypadkach wszczęciem postępowań przygotowawczych z art. 207 
kodeksu karnego. 
W działalności prewencyjnej  policjanci z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim przeprowadzili 201 
spotkania profilaktyczno – edukacyjnych - 93 oraz programach ogólnokrajowych w ramach akcji 
„Bezpieczne ferie”; „Bezpieczne wakacje”; „Bezpieczny rower”; „Bezpieczna droga do szkoły”; „Bezpieczne 
miasto”; „Bezpieczny przedszkolak”; „Pomoc sąsiedzka”; „Bezpieczny ogród” ; „Czy psy muszą gryźć?”; 
„Pasy” oraz programy o zasięgu województwa „Narkotyki-teraźniejszość bez przyszłości”; „Policyjny 
program pomocy ofiarą przestępstw”  W ramach 201 spotkań - 31 przeprowadzono z pedagogami i kadrą 
pedagogiczną. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim prowadzą współpracę z wieloma podmiotami poza 
policyjnymi takimi jak SOK; PSR oraz Strażą Leśną. Przeprowadzono wspólnie 71 służb  w tym 41 ze Strażą 
Miejską. Zabezpieczali imprezy masowe i inne uroczystości jak: Święto Kwiatów w Łosiowie; Dni Lewina; 
mecze piłkarskie „Olimpii” Lewin Brzeski; Festyny; Boże Ciało. 
W ruchu drogowym w roku 2018 zostało rannych 9 osób oraz 2 osoby poniosły śmierć. 
W 2019 roku Komisariat Policji posiada 26 etatów w tym: w pionie kryminalnym 6 osób, w tym 1 wakat;  
w pionie patrolowo-interwencyjnym 5 osób w tym 2 wakaty; d/s wykroczeń 1 osoba; dzielnicowi 5 osób;   
3 osoby: Komendant, Z-ca Komendanta; administrator. 
 
Na zakończenie Komendant stwierdził, że Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim jest przygotowany do 
zabezpieczenia bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas nadchodzących wakacji, gdzie następuje 
wzmożony przyjazd na nasze kąpielisko oraz akweny wodne jak również posiłkuje się wsparciem z innych 
jednostek policji dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom. 
 
Przewodniczący Rady podziękował Panu Komendantowi za przedstawioną informacje i poprosił o zabranie 
głosu przez Pana Ireneusza Telego p.o. Komendanta Straży Miejskiej.  
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Pan Ireneusz Telego poinformował zebranych  o utrzymaniu ładu, porządku w mieście, o wspólnych 
patrolach z pracownikami z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu. 
Podejmowanych interwencjach na prośbę mieszkańców; konwojach dokumentacji z Wydziału Komunikacji. 
Wspólnych interwencjach i współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; M-OPS  
w Lewinie Brzeskim.  Wspólnych kontrolach w składowaniu odpadów komunalnych, udziału w spotkaniach  
z młodzieżą szkolną w ramach akcji profilaktyczno - edukacyjnych. 
 

Przewodniczący Rady podziękował za informację i otworzył dyskusję. 
 
W ramach dyskusji głos zabrali: Krystyna Wilk; Andrzej Grabny; Waldemar Włodek. 
 

Do zdanych pytań dot. struktury zatrudnia; zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom, podejmowanych 
interwencji przez policjantów bezpośrednio odpowiedział Komendant Komisariatu Policji w Lewinie 
Brzeskim. 
 

Do pkt 5 
 

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny przedstawił treść pisma w sprawie nadania nazwy ulic dla 
wydzielonych dróg wewnętrznych w związku z rozbudową działek budowlanych położonych w obrębie ulicy 
Powstańców Śląskich oraz Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim.  Ponadto w sprawie przedłużenia nazwy 
ulicy „Piasta Kołodzieja”. 
 
W wyniku dyskusji Rada zaproponowała, aby dla działek nr 1456/11; nr 474/40; nr 474/41; nr 1185/3 
wystosować pismo do właścicieli tych działek budowlanych o propozycję nazwy ich ulicy jako przyszłych 
mieszkańców. Natomiast Rada pozytywnie opiniuje przedłużenie nazwy ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie 
Brzeskim dla działek nr 474/30 i nr 1185/19. 
Stanowisko Rady w tej sprawie było jednogłośnie 10 głosów „za”, przy O głosów „wstrzymujących się”  
i O głosów „przeciw”. 
 
Do pkt 6 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny zwrócił się do Pana 
Burmistrza o skrótową informację dot. prowadzonych inwestycji w mieście. 

 

 Pan Burmistrz Artur Kotara poinformował o prowadzonej inwestycji kanalizacji w mieście Lewin 
Brzeski i jej zakończeniu w m-cu marcu 2019r.; rozpoczęciu inwestycji przebudowy centrum przesiadkowego 
w Lewinie Brzeskim przy dworcu PKP, oraz wykonania nowych  punktów świetlnych w ramach tej inwestycji. 
Odłożeniu budowy basenu z przyczyn finansowych - z braku stanowiska Ministerstwa Sportu  
o dofinansowaniu zadania. Dodatkowo poinformował o powierzeniu naszej gminie organizacji dożynek 
wojewódzkich w dniu  08 września 2019r., które odbędą się na stadionie KS „Olimpia” Lewin Brzeski. 
 
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny podziękował P. Burmistrzowi za informację 
 
Pan Władysław Chuchrowski ponowił swój wniosek z poprzedniej kadencji unormowania nazwy ulicy 
Ochronna w Lewinie Brzeskim z uwagi, że składa się z dwóch dróg. Dotyczy to drogi (od ul. Nysańskiej 
przebiegającej przez wał przeciwpowodziowy w kierunku posesji p. Nowak). Proponuje się nadać  nazwę 
ulicy  „Słoneczna”   -   dojazd do posesji P. Nowak. 
 

Do pkt 7 
 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i zakończył 
posiedzenie 
 
           Przewodniczący 
        /-/ Andrzej Grabny 


