Protokół NR 19/2021
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 07 czerwca 2021r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę oraz Komendanta Komisariatu
w Lewinie Brzeskim Pana Wojciecha Andruchów oraz przybyłych 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. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
4. Złożenie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020
5. Informacja Burmistrza Lewina Brzeskiego dot. planowanych i realizowanych inwestycji w mieście w roku
2021.
6. Informacja nt. „Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lewin Brzeski”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 11/2020 z dnia 17 września 2020r. w sprawie podziału
środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na
realizację zadania w 2021 roku.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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, o otrzymanych
odpowiedziach na wnioski członków Rady oraz o udziale w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej, na której to została przedstawiona propozycja dot. podniesienia stawki z 25,00 zł na 31,00 zł
za odpady komunalne od 1 osoby i uchwalona przez Radę na wniosek Pana Burmistrza. Poinformował
również, że z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19, nie brał udziału w posiedzeniach Rady Miejskiej jak
również nie mogły się odbyć posiedzenia Rady Samorządu, które dwukrotnie musiały być odwołane.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Samorządu
Miasta Lewin Brzeski za rok 2020 wraz z rozliczeniem finansowym za rok 2020 środków będących
w budżecie gminy do dyspozycji Rady zgodnie z podjętą uchwałę NR 8/2019 oraz uchwałami NR 9 i 10
z 2020r dokonującymi zmiany wydatkowania tych środków.
Poddał złożone sprawozdanie pod dyskusję. Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie w celu jego przyjęcia. Członkowie Rady Samorządu Mieszkańców jednogłośnie ( 8 głs. „za” )
przyjęli sprawozdanie za rok 2020, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 w załączeniu do protokołu.
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Do pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił Pana Burmistrza o zabranie głosu i poinformowanie Rady
o planowanych i realizowanych inwestycjach w bieżącym roku.
Pan Burmistrz Artur Kotara poinformował Radę o wspólnej inwestycji ze Starostwem Powiatu
Brzeskiego budowy nowego mostu (stare koryto Nysy Kłodzkiej) droga Lewin Brzeski-Niemodlin.
Dofinansowanie gminy Lewin Brzeski około 1.610.000 zł, Górażdże około 250.00zł. Całkowity koszt inwestycji
około 7 mln zł. Planowany okres zakończenia, koniec roku 2021.
Rozpoczęcie inwestycji, budowy ścieżki rowerowej Popielów-Lewin Brzeski. Pierwszy etap SkorogoszczMikolin (ścieżka asfaltowa.)
Przebudowa dachu na kościele poewangelickim w Lewinie Brzeskim.
Rozpoczęcie rewitalizacji parku przy budynku byłego gimnazjum w Lewinie Brzeskim, m-c lipiec 2021.
Przeprowadzenie przetargu na wykonanie - na budynku dawnym gimnazjum - dwie połacie boczne, m-c
lipiec 2021.
Zakończonej inwestycji rybaczówki w Lewinie Brzeskim.
Ponadto wspomniał o inwestycjach poza miastem Lewin Brzeski jak: droga Sarny Małe; remiza OSP Łosiów
gdzie otrzymano dotację w wys. 800.000zł; świetlice wiejskie.
Z Obywatelskiego Funduszu – zgłoszone projekty do realziacji zostaną rozstrzygnięte w m-cu lipcu 2021.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację oraz udzielone odpowiedzi dla
członków Rady, które zostały dodatkowo zadane podczas informacji; jednocześnie poprosił Pana Burmistrza
o podanie uzasadnienia podniesienia opłat za odpady komunalne od 01 lipca 2021r.
Pan Burmistrz uzasadniając podjęcie tak niepopularnej decyzji dla mieszkańców całej gminy, motywował
wzrostami cen na usługi; opłatami środowiskowymi, wzrostem ilości wywozu odpadów oraz stratami jakie
ponosi Zarząd Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski.
Na zadane pytania w przedmiotowej sprawie Pan Burmistrz ustosunkowywał się bezpośrednio do
pytającego.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za udzielone odpowiedzi.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poprosił Komendanta Komisariatu w Lewinie Brzeskim Pana
podkom. Wojciecha Andruchów o informację w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2020r.
Pan Komendant poinformował zebranych o stanie etatów w komisariacie a następnie przeszedł do
omówienia przestępczości ogólnej. Informując, że struktura przestępczości nie ulega znacznym zmianom
w stosunku dla lat poprzednich. Utrzymano wysoki poziom wykrywalności w przestępczości ogólnej, wyniósł
59,4% ; w przestępczości kryminalnej 52,7%.
Przestępczość kryminalna to uszczerbek na zdrowiu; bójka i pobicie; kradzież; kradzież samochodów;
kradzież z włamaniem; rozboje; przestępczość narkotykowa. Skrótowo przedstawił statystyki w każdej
dziedzinie. Następnie przeszedł do omówienia przestępczości i patologie nieletnich, informując, że rok 2020
był rokiem na poziomie zadawalającym. Omawiając działalność prewencyjną poinformował o ujawnieniu
657 wykroczeń. Skierowano 79 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego; nałożono 231 mandatów oraz
417 pouczeń. Przeprowadzono 1743 interwencji z czego w miejscu zamieszkania 81. W roku 2020 z uwagi na
pandemię COVID 19 prowadzono szeroką działalność profilaktyczną w spotkaniach z zarządcami
mieszkańców; spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Nawiązano współpracę z Strażą
Miejską głównie w kontrolowaniu osób na kwarantannie ora pomocy osobom starszym potrzebującym
pomocy. Przeprowadzono łącznie 69 służb. W bezpieczeństwie w ruchu drogowym P. Komendant
poinformował o 6 wypadkach drogowych, gdzie 10 osób zostało rannych a 1 osoba poniosła śmierć.
Odnotowano 76 kolizji. Przedstawił prognozę zagrożeń w br. Z uwagi na brak pytań.
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Przewodniczący Rady podziękował P. Komendantowi za przedstawioną informację
Do pkt 7
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poinformował zebranych, że wpłynął wniosek Komendanta
Komisariatu w Lewinie Brzeskim z prośbą o zakupienie i przekazanie dla Komisariatu resuscytatorów
silikonowych dla ratowania życia poszkodowanym, oraz o nie wykorzystaniu zaplanowanych środków
finansowych będących do dyspozycji Rady z uwagi na COVID-19 i tak:
- nie odbyły się HERODY 2021 - plan wydatków 1000,00 zł oraz Memoriał im. Mieczysława Kawiaka - plan
wydatków 1000,00 zł.
W związku z powyższym przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 11/2020 z dnia 17
września 2020r. poprzez zmianę treści zapisów w § 1:
1) pkt 6 ppkt 1 („Organizacja Herody 2021 - kwota 1000zł) otrzymuje brzmienie: „ 1) Zakup
resuscytatorów silikonowych dla ratowania życia poszkodowanym na wyposażenie dla Komisariatu
Policji w Lewinie Brzeskim - kwota 500,00 zł.
2) pkt 6 ppkt 5 (Organizacja Memoriału im. Mieczysława Kawiaka - kwota 1000 zł) otrzymuje brzmienie: „
5) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla klubu sportowego LZS „Olimpia” Lewin Brzeski ( dla spikerki ) kwota 1500,00 zł.
Poddał w/w propozycje pod dyskusję.
Wobec braku innych propozycji zaproponował podjąć Uchwałę NR 12/2021 Rady Samorządu Miasta Lewin
Brzeski w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych będących do dyspozycji Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2021, poddał pod głosowanie.
Rada podjęła uchwałę NR 12/2021 - 7 głs. „za” przy 0 głs. „przeciwnych i 1 głs. „ wstrzymującym się”.
Uchwała NR 12/2021 w załączeniu do protokołu.
Do pkt 8
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pani Danuta Laszuk poruszyła sprawę zalewania po opadach atmosferycznych części ulicy Moniuszki
w okolicach stacji transformatorowej.
Pan Władysław Chuchrowski dodał, że również po opadach jest zalewane część skrzyżowania przy markecie
Polo.
Do zgłoszonych uwag ustosunkował się Pan Burmistrz wyjaśniając przyczyny takich sytuacji oraz
planowanych przedsięwzięć w celu wyeliminowania powyższej sytuacji w ramach wolnych środków
finansowych.
Pani Krystyna Wilk poruszyła sprawę zamkniętej bramy wjazdowej na cmentarz komunalny.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że wjazd na cmentarz komunalny regulują zapisy regulaminu cmentarza jak również
jego bezpieczeństwa.
Do pkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie kończąc
posiedzenie.

Przewodniczący
/-/ Andrzej Grabny
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