Protokół NR 2/2017
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego w dniu 08 maja 2017r

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 w osobach Panów: Roberta Laszuk; Antoniego Rak; Jacka Kierońskiego i
Przemysława Ślęzaka oraz członków Rady Samorządu Mieszkańców.

Przewodniczący obrad zaproponował nadać brzmienie dla pkt 7 o treści : „Stanowisko w sprawie nadania
nazwy ulicy „ Radosna” dla nowo wydzielonej drogi wewnętrznej położonej (boczna ul. Kościuszki, przy
torach PKP) w Lewinie Brzeskim”. Kolejne pkt otrzymują Nr 8 i Nr 9.
Porządek obrad wraz z wprowadzonym zmianami został przyjęty jednogłośnie - 12 głs. „za”.

W związku z powyższym porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie quorum.
Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
Przedstawienie informacji Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie planowanych inwestycji w mieście
Lewin Brzeski w 2017r.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 7/ 2016 z dnia 26 września 2016r. w sprawie podziału
środków finansowych wydzielonych do dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017.
Przyjęcie planu pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2017.
Stanowisko w sprawie nadania nazwy ulicy „ Radosna” dla nowo wydzielonej drogi wewnętrznej położonej (boczna ul. Kościuszki, przy torach PKP) w Lewinie Brzeskim.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie posiedzenia.

Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 12 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 otrzymanych odpowiedziach na złożone wnioski na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz
sesji Rady Miejskiej.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Grabny poprosił Pana Burmistrza Artura Kotarę o poinformowanie
nowo wybranej Rady o zaplanowanych inwestycjach w budżecie na rok 2017.

Pan Burmistrz poinformował o realizacji inwestycji dot. rewitalizacji starorzecza Nysy Kłodzkiej, której
koszt wyniesie 1 mln zł z tego dofinansowanie zewnętrzne to kwota 800 tyś. zł. Ponadto planuje na tym
terenie za boiskami „Orlika” wykonanie miasteczka ruchu drogowego. Remont chodnika przy ul.
Rzemieślniczej, oraz ul. Moniuszki. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim.
Zagospodarowanie parkingu przy dworcu PKP, którego koszt wynosi ok. 1800 tyś zł. w tym uzupełnienie
punktów świetlnych w mieście. Przygotowanie koncepcji-projektu oraz dalszych prac dot. rozpoczęcia
budowy basenu przy ul. Zamkowej. Szacunkowy koszt to około 15mln zł w tym zakładane dofinansowanie
Ministerstwa Sportu 3mln zł; kontynuacja wykonania kanalizacji sanitarnej -osiedla Mickiewicza.
W czasie udzielania informacji, głos zabierali członkowie Rady dopytując Pana Burmistrza o w/w inwestycje.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za udzieloną informację i udzielone
odpowiedzi.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady poinformował członków Rady o wykorzystanych środkach finansowych
wydzielonych do dyspozycji Rady na rok 2017 i rozdzielonych zgodnie z Uchwałą NR 7/2016r z dnia 26
września 2016r. za okres od 01 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r. Następnie przedłożył propozycje
Zarządu Rady Samorządu Miasta dot. wprowadzenia zmian w podziale środków finansowych będących do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017, przedstawiając uzasadnienie do
przedłożonych propozycji w projekcje Uchwały NR 8/2017 z dnia 08 maja 2017r. Wobec nie wniesienia
uwag i innych propozycji, Przewodniczący Rady podał pod głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Uchwała NR 8/2017 została podjeta jednogłośnie- 12 głs. „za” przy 0 głs.
„przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”. Uchwała NR 8/2017 w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady przedłożył plan pracy Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017, który
został przyjęty przez Zarząd Samorządu Miasta. Rada nie wniosła innych propozycji. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady poddał projekt planu pracy Rady na rok 2017 pod głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu plan pracy Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na rok 2017 został
przyjęty jednogłośnie - 12 głs „za” za przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”.
Plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady zapoznał Radę z pismem Pana Burmistrza dot. stanowiska Rady w sprawie
nadania nazwy ul. „Radosna” (usytuowanej na działach 1181;1248 i 1442/3) dla nowo wydzielonej drogi
wewnętrznej (boczna ul. Kościuszki przy torach PKP) w Lewinie Brzeskim. Przy nieruchomości znajduje się
zabudowa garażowa oraz działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko Zarządu o pozytywnym zaopiniowaniu nadania nowo powstałej
ulicy nazwy „Radosna”. Wobec nie wniesienia innych propozycji odczytał stanowisko i poddał pod
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głosowanie.
Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski jednogłośnie przyjęła stanowisko - 12 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw”
i 0 głs. „wstrzymujących się”. Stanowisko w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 8
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pan Burmistrz Artur Kotara; radny Robert Laszuk, Pani Małgorzata Jagiełło; Pan Władysław Chuchrowski ;
Pan Stanisław Harasimiuk; Pan Mirosław Szuta i Pan Andrzej Grabny.
Zgłoszono następujące wnioski:
Pani Małgorzata Jagiełło
W celu podniesienia estetyki na skwerze zielonym przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim gdzie zlokalizowano
boksy na odpady komunalne - wnosi o obsadzenia go żywopłotem.
Pan Władysław Chuchrowski
Zwrócił się z prośbą o zdemontowanie pozostałych barierek w byłym amfiteatrze w Lewinie Brzeskim.
Pan Andrzej Grabny
Zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ubytków w drodze przy wjeździe w ulicę Powstańców Śl. od ulicy
Kościuszki koło Marketu „Polo” w Lewinie Brzeskim.
Pan Stanisław Harasimiuk
Zwrócił się z prośbą o rozważenie likwidacji postumentu na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śl. – Sikorskiego
(dawna własność Cukrowni) w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 9
Wobec
zrealizowania
i zakończył posiedzenie.

porządku

obrad

Przewodniczący

podziękował

za

przybycie

Przewodniczący
Andrzej Grabny
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