
Protokół Nr 14/2019 
 

z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego w dniu 09 grudnia 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 Leszka Fornala oraz  
członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 
 
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady. 

4. Zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy ulic dla nowo powstałych dróg położonych na 

    terenie miasta Lewin Brzeski 

5. Przyjęcie planu pracy Rady samorządu Miasta na rok 2020r. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. 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.   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 oraz poinformował o swoim udziale w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, które 
poświęcone były omówieniu budżetu na rok 2020 oraz informacji gospodarowania odpadami komunalnymi 
w roku 2019 i prognoz na rok 2020 oraz w sesji Rady Miejskiej. Poprosił Pana Burmistrza o krótką informację 
w wolnych wnioskach i zapytaniach dotyczących proponowanych nowych opłat za odpady komunalne  
w roku 2020. 
     
Do pkt  4 
  
 Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny przedstawił  treść pisma Nr RN.III.6625.2.2019 z dnia 18 
listopada 2019r. otrzymanego od Pana Burmistrza w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy  
w mieście Lewin Brzeski na ulicę Wspólną wraz z uzasadnieniem oraz stanowisko Zarządu Rady  
o pozytywnym zaopiniowaniu proponowanej nazwy, otwierając dyskusję. Wobec braku innych propozycji 
Przewodniczący Rady poddał stanowisko Zarządu o pozytywnym zaopiniowaniu nazwy nowo powstałej ulicy 
- nazwę ulicy „Wspólna” pod głosowanie.  
 
Rada przyjęła stanowisko jednogłośnie - 10 głosów „za”  przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
(Stanowisko Rady w załączeniu do protokołu) 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił drugie pismo Nr RN.III.6625.3.2019 z dnia 28 listopada 2019r. 
dot. nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Lewin Brzeski wraz z uzasadnieniem i stanowiskiem 
Zarządu Rady  o pozytywnym zaopiniowaniu proponowanej nowo powstałej nazwy ulicy – nazwę ulica 



„Bursztynowa”. Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał stanowisko Zarządu pod 
głosowanie.  
Rada jednogłośnie przyjęła nawę nowo powstałej ulicy - nazwę ulica „Bursztynowa”  - jednogłośnie 10 
głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. (Stanowisko Rady w załączeniu do 
protokołu) 

 
Do pkt 5 

 
 Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny  z upoważnienia Zarządu Rady przedstawił projekt   planu 
pracy Rady na rok 2020, informując Radę, że jest to ramowy plan pracy, który z inicjatywy Przewodniczącego 
Rady, Zarządu Rady, Członków Rady lub Pana Burmistrza może zostać poszerzony lub zwołane dodatkowe 
posiedzenie Rady w zależności od potrzeb. Wobec nie wniesienia do przedłożonego projektu planu pracy 
Rady, Przewodniczący poddał go pod głosowanie i jego przyjęcie.  
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli plan pracy Rady Samorządy Miasta Lewin Brzeski na rok 2020 - 10 
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. (Plan pracy w załączeniu do protokołu) 
    
Do pkt 6 

 
W wolnych wnioskach i zapytaniach. 
 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny poprosił Pana Burmistrza Artura Kotarę o krótką informację dot. 
gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020.  
 
Zabierając głos Pan Burmistrz podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady oraz poinformował 
zebranych, że w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego w których brał udział Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski, gdzie 
omawiana była gospodarka odpadami oraz opracowane propozycje na rok 2020.  Burmistrz poinformował, 
że z dniem 01 stycznia 2020 wchodzi nowa ustawa dot. gospodarowaniu odpadami komunalnymi wraz  
z nowymi opłatami środowiskowymi oraz sposobu wyliczania stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2020r przyjmując przecięty miesięczny dochód na 1 osobę; wprowadzając opłaty tylko za 
segregowane odpady oraz zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady  
w kompostownikach przydomowych jak równie nakładania kar z tyt. niesegregowania odpadów przez 
właścicieli nieruchomości. Poinformował, że w oparciu o przedłożone kalkulacje i rosnące ceny zachodzi 
konieczność podniesienia cen opłat za odbiór odpadów komunalnych od 25,80 zł do 29,00 zł na jedną osobę.  
Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze podjęta decyzja. Prowadzone są dalsze prace. Decyzja ma zostać podjęta 
przez Radę Miejską w m-cu styczniu 2020r. z obowiązującymi nowymi stawkami od 01 lutego 2020r. Na 
zadawane w trakcje dyskusji w tej sprawie pytania bezpośrednio odpowiadał Pan Burmistrz.  
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację. 
 
Pani Danuta Laszuk postawiła wniosek do Pana Burmistrza który został przyjęty przez Radę o rozważenie 
zawarcia umowy z jedną z aptek w Lewinie Brzeskim o możliwości składowania przeterminowanych lekarstw 
do pojemnika w aptece, który następnie byłby opróżniany przez ZMK na składowisko odpadów. 
      
Do pkt 7 
 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady korzystając że jest to okres 
przedświąteczny i ostanie posiedzenie Rady w roku 2019, złożył wszystkim obecnym na posiedzeniu Rady 
życzenia świąteczne i noworoczne zapraszając do podzielenia się opłatkiem oraz kawą/herbatą i ciastkiem, 
podziękował za przybycie kończąc posiedzenie. 
 
        Przewodniczący 
 
        Andrzej Grabny  


