P R O T O K Ó Ł NR 3/2017
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 12 czerwca 2017r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego; Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara
Włodka; Dyrektora Gimnazjum w Lewinie Brzeskim Panią Zuzannę Gwarys; Dyrektora Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej Panią Annę Trusiewicz; Dyrektota M-GDK Pana Tadeusza Tadlę; Komendanta Komisariatu
w Lewinie Brzeskim Pana Wojciecha Andruchów; Komendanta Straży Miejskiej Pana Ireneusza Telego oraz
członków Rady Samorządu Miasta.
Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez przestawienie
pkt 4 i 5 jako pkt 3 i 4.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Omówienie przygotowań do wypoczynku w okresie wakacji w mieście.
4. Omówienie stanu bezpieczeństwa w mieście.
5. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
6. Wolne wnioski i zapytaniach
7. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami 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
poprosił Panią Dyrektor Zuzannę Gwarys
o informacje dot. planowanych form wypoczynku w okresie wakacji. Pani Dyrektor poinformowała, że jako
Gimnazjum nie organizują żadnych form wypoczynku. W okresie wakacji czynne będą boiska na „Orliku” oraz
w razie potrzeb udostępniona zostanie sala gimnastyczna. W imieniu Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej informację złożyła Pani Danuta Laszuk, która poinformowała, że będzie organizowana
półkolonia, będą obsługiwać przyjazdu grupy węgierskiej w okresie od 19 do 25 lipca br. jak również
udostępnione zostaną boiska przy PSP. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej Pani Anna Trusiewicz, która poinformowała o organizacji tygodnia wakacyjnego dla 20 osób
w okresie od 24 do 28 lipca 2017r. Pan Dyrektor Miejsko - Gminnego Domu Kultury Tadeusz Tadla
poinformował, że rozpoczęcie wakacji rozpoczną na plaży 24 czerwca 2017r. „ Nocą Kupały”. W m-cu lipcu
planowany jest piknik na Florydzie dla 40 dzieci, oraz plener malarski dla dzieci w wieku 10-15 lat w ramach
corocznego pleneru malarskiego. Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty: czekoladowe, lizakowe, mobilne
planetarium , świece żelowe oraz impreza końcowa- zakończenie wakacji 28 sierpnia 2017r. Na zakończenie
Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Struski poinformował, że plaża czynna będzie od godz. 1100 do 1900 do dnia 30

-2sierpnia 2017r. Natomiast Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim będzie w okresie wakacji czynna do
dnia 14 lipca br. w okresie tym zorganizuje 3 turnusy po 40 dzieci . Odpłatność za udział dziecka
w turnusie wyniesie 80,00 zł. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przedstawione informacje
i poprosił zebranych o złożenie pisemnych informacji do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskiem - Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych w celu opracowania i sporządzenia całościowej informacji dot. wypoczynku
letniego w czasie wakacji i umieszczenia na stronie internetowej tut. Urzędu.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poprosił Komendanta Komisariatu Pana Wojciecha
Andrychów o informację dot. stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Pan Komendant poinformował
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski w zakresie
przestępczości ogólnej i kryminalnej. Przestępczości i patologiach wśród nieletnich ; działalności prewencyjnej
oraz zagrożeniach na bieżący rok. Stwierdził, że stan bezpieczeństwa nie pogorszył się w stosunku do roku
2015. Informacje z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego uzupełnił Komendant Straż Miejskiej Pan
Ireneusz Telego. Poinformował o swojej działalności i współpracy z Komisariatem Policji jak również Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady podziękował za udzielone informacje i otworzył dyskusje.
W dyskusji głos zabrali : Barbara Samborska; Waldemar Włodek ; Danuta Laszuk i Andrzej Grabny. Tematem
dyskusji była sprawa bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z plaży; obsady stanowisk
w komisariacie w Lewinie Brzeskim – dzielnicowych Prewencji; palenia ognisk.
Do pkt 5
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 podczas Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz sesji Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 6
W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono wnioski:
Pani Małgorzata Czuj
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wnosi o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu ulic
Kilińskiego z ul. Al. Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim.
Pan Mirosław Szuta
Zwrócił się z prośbą o naprawienie zapadającej się studzienki przy ul. Rynek 8 w Lewinie Brzeskim.
Pan Waldemar Włodek
Zwrócił się z prośbą o uzupełnienie brakującej kostki przy skrzyżowaniu ul. Przytulnej z ul. Kościuszki

w Lewinie Brzeskim.

-3Pan Władysław Chuchrowski
Zwrócił się z prośbą o uzupełnienie brakującej kostki przy Rondzie w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący
Andrzej Grabny

