
 
 Protokół Nr 18/2020 

 
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego  

w dniu 13 października 2020r. 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej 
Grabny. Przywitał członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 
 Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Pan Andrzej Grabny przedstawił porządek obrad 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum.   
3. Wyrażenie stanowiska w sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom położonych na terenie 

miasta Lewin Brzeski    
4.  Wolne wnioski i zapytania. 
5.  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 poinformował członków  Rady, że otrzymał pismo od 
Burmistrza Nr RN.III.6825.2.2020 z dnia 02.10.2020r. w sprawie wyrażenia przez Radę stanowiska dot. 
nadania nowopowstałej ulicy w mieście Lewin Brzeski w sąsiedztwie ul. Chopina - nazwę ulicy „Reja” 
przedstawiając treść pisma oraz szkic graficzny. Jednocześnie zaproponował stanowisko dla Rady. Wobec 
braku innych propozycji Przewodniczący przedstawił stanowisko Radzie do przegłosowania.  
 
Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko za nadaniem dla nowopowstałej ulicy, nazwę „Reja” - 8 głosów „za”. 
Stanowisko Rady w załączeniu do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady przedstawił kolejne pismo Burmistrza Nr RN.III.6625.I.2019 z dnia 02.10.2020 
w sprawie nadania nazw ulic  w rejonie ul. Piasta Kołodzieja, dla działek 474/41 i 1185/3 nazwy ulicy 
„Siemowita” oraz dla działki nr 1456/11  nazwy ul. „Rzepichy”. Poinformował, że w ramach konsultacji  
z przyszłymi właścicielami działek jakie przeprowadził Urząd Miasta, na 19 -tu właścicieli tylko jedna osoba 
zaproponowała nazwę tych dróg  na ulicę: Słoneczna; Tęczowa lub Wesoła. Pan Burmistrz z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo ul. Piasta Kołodzieja zaproponował nazwy ulic ”Siemowita” (syna Piasta Kołodzieja) dla dziełek 
474/41 ;1185/3 oraz nazwę ulicy „Rzepichy” (żony Piasta Kołodzieja) dla działki nr 1456/11.  
Poddał propozycje pod dyskusje. Rada po przeprowadzonej dyskusji przyjęła propozycje P. Burmistrza. 
Przewodniczący Rady zaproponował stanowisko Rady pozytywnie opiniując nazwę ulicy „Siemowita” dla 
działek nr 474/41 i 1185/3 oraz nazwę ul. „Rzepichy” dla działki 1456/11.  
Rada jednogłośnie podjęła stanowisko - 8 głosów „za”. Stanowisko Rady w załączeniu do protokołu. 
     
Do pkt  4 
  
  



   W ramach wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady poinformował członków o otrzymaniu 
odpowiedzi  na wnioski Rady dot. wystąpienia do właściciela nieruchomości przy ul. Nysańskiej   w sprawie 
przeniesienia progu zwalniającego między jego posesją o warsztatem samochodowym, oraz  
o doprowadzenia do stanu pierwotnego progu zwalniającego na ulicy Chopina. O udziale w spotkaniu  
w ramach prac nad opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lewin Brzeski  
w latach 2020-2030. 
  
 
Do pkt 5 
 
 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący   podziękował za przybycie kończąc 
posiedzenie. 
 
 
 
          Przewodniczący 
        /-/Andrzej Grabny 
   


