Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 04 kwietnia 2018r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej
Grabny. Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara
Włodka; Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Leszka Fornala, Radnych Rady Powiatu Pana Adama
Dziaska; Radnego Rady Miejskiej Pana Roberta Laszuk; Komendanta Komisariatu w Lewinie Brzeskim Pana
Wojciecha Andruchów i Przedstawiciela Straży Miejskiej Pana Ireneusza Telego oraz członków Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski.
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny wniósł o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego tematu – „Wyrażenia stanowiska w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy o nazwie ulica
„Cicha” w Lewinie Brzeskim”. Zaproponował wprowadzić do porządku obrad jako pkt 6.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Samorządu Miasta na rok 2018.
5. Omówienie stanu bezpieczeństwa w mieście.
6. „Wyrażenie stanowiska w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy o nazwie ulica „Cicha” w Lewinie
Brzeskim”.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głs. „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 11, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków.
Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady 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 i sesji Rady Miejskiej.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że na ostatniej sesji rady została podjęta uchwała
dot. możliwości dofinansowania przez samorząd gminny zakupu i montażu pieca dla mieszkańców w celu
wyeliminowania nieekologicznych źródeł ogrzewania, prosząc jednocześnie Pana Burmistrza o dodatkową
informację w tej sprawie.
Burmistrz Artur Kotara przedstawił warunki dofinansowania i jego wysokość dla gospodarstwa domowego.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Andrzej Grabny przedstawił plan pracy Rady na rok 2018, informując członków
Rady, że jest to plan ramowy, który może zostać poszerzony o inną tematykę na wniosek Pana Burmistrza,
Przewodniczącego Rady lub członków Rady.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący poddał plan pracy Rady pod głosowanie. Rada jednogłośnie
przyjęła plan pracy rady na rok 2018. - 11 głs. „za”. Plan pracy Rady w załączeniu do protokołu.

Do pkt 5
Przewodniczący Rady poprosił Komendanta Komisariatu Policji Pana st. asp. Wojciecha Andruchów
o zapoznanie członków Rady z stanem bezpieczeństwa, ładu i porządku w mieście.
Komendant zapoznał członków Rady i obecnych gości na posiedzeniu z przestępczością ogólną
stwierdzając, że struktura przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim nie
uległa zmianom w stosunku do lat poprzednich. Stwierdzono łącznie 242 przestępstwa w roku 2017 tj. o 12
przestępstw mniej w stosunku do 2016 roku. Wykrywalność przestępstw wzrosła w stosunku do roku 2016
do 70,85% w przestępczości ogólnej i w przestępczości kryminalnej do 62,64%. Uzyskano to dzięki
prowadzeniu rozpoznania środowiska przestępczego, działaniach prewencyjnych, dyslokowaniu służb
w miejsca zagrożone oraz w miejsca wskazane w sygnałach od społeczności lokalnej. Następnie omówił
przestępczość kryminalną która w skali ogólnej w roku 2017 wynosiła 177 czynów w tym uszczerbek na
zdrowiu 7 czynów; bójka i pobicie 4 przestępstwa. Wykrywalność wyniosła 75%; kradzieże – 33 czyny.
Wykrywalność wyniosła 17,65%.; kradzieże samochodu - 2 przypadki których nie wykryto; kradzieże
z włamaniem - 50 czynów. Wskaźnik wykrywalności stanowił 38,89% wzrost do roku 2016 w którym
stanowił 25% ; rozboje stwierdzono 3 przestępstwa - 100% wykrywalności; przestępstwa narkotykowe - 11
przestępstw. Wykrywalność 100%. Wiązało się to z bardzo dobrym rozpoznaniem operacyjnym a także
aktywną realizacją zadań przez służby prewencji. W działalności prewencyjnej ujawniono 1035 wykroczeń
co stanowi do roku 2016 spadek o 412 wykroczeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w znacznym stopniu
zmalała liczba wykroczeń w miejscach publicznych głównie za sprawą represji mandatowo - wnioskowej.
W 2017r. skierowano do Sądu Rejonowego w Brzegu o ukaranie za popełnione wykroczenia 80 wniosków,
nałożono 933 mandaty karne i zastosowano 21 pouczeń. W roku 2017 odnotowano 1409 interwencji
policyjnych w tym 104 w miejscu zamieszkania w wyniku czego ujawniono 12 przypadków przemocy
w rodzinie skutkujących wszczęciem procedury Niebieskiej Karty a w 4 przypadkach wszczęciem postępowań
przygotowawczych z art. 207 § 1 kodeksu karnego. W działalności prewencyjnej policjanci z Komisariatu
w Lewinie Brzeskim przeprowadzili 89 spotkań z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum w ramach akcji
„Bezpieczne Ferie”; „Bezpieczne Wakacje ; „Bezpieczny Rowerzysta; „Bezpieczna droga do szkoły”;
Bezpieczna woda” Przeprowadzono też spotkania o zasięgu wojewódzkim w ramach programów
ogólnokrajowych „Bezpieczne miasto”; „Pomoc sąsiedzka”; „Czy psy muszą gryźć?”; „Policyjny program
pomocy ofiarom przestępstw”: „Narkotyki - teraźniejszość bez przyszłości”; „Bezpieczny Przedszkolak”;
„Bezpieczny Ogród”. Łącznie przeprowadzono 170 spotkań z czego 27 z pedagogami i kadrą pedagogiczną.
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa policjanci uczestniczyli w spotkaniach z zarządcami i członkami
wspólnot mieszkaniowych. W ramach współpracy z podmiotami poza policyjnymi Komisariat Policji
w Lewinie Brzeskim prowadzi współpracę ze Strażą Miejską; SOK; PSR i Strażą Leśną. W 2017r. ze Strażą
Miejską policjanci przeprowadzili wspólnie 52 służby, w trakcie których interweniowano w różnego rodzaju
zdarzeń. Ponadto policjanci KP w Lewinie Brzeskim zabezpieczali imprezy o charakterze masowym jak:
Święto Kwiatów w Łosiowie; Dni Lewina; Otwarcie plaży w Lewinie Brzeskim; Festyny; dożynki na terenie
gminy Lewin Brzeski i Olszanka; przejazdy kibiców przez teren gm. Lewin Brzeski oraz Olszanka tj. A-4; DK 94,
kolej w ramach nieetatowych Oddz. policji. W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2017 roku
odnotowano 153 kolizje oraz wypadki w tym 8 osób zostało rannych oraz 1 osoba poniosła śmierć. Ciągły
wzrost nowo rejestrowanych pojazdów przedkłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W prognozie
zagrożeń na 2018r. Pan Komendant stwierdził, że w oparciu o przeprowadzone analizy za rok 2017 można
przyjąć iż na terenie działalności Komisariatu Policji nie występują zasadnicze zmiany, tj. wzrostu
przestępczości o dużym ciężarze gatunkowym (zabójstwa, rozboje, gwałty, przestępstwa przeciwko mieniu
o znacznej wartości.), że w dalszym ciągu planowane będą działania zmierzające do wykrywania i ścigania
sprawców przestępstw i wykroczeń w tym nietrzeźwych kierowców. Priorytetami działalności komisariatu
w Lewinie Brzeskim będzie podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców;
ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań poprzez aktywizowanie wspólnych działań
z administracją lokalną, samorządami i społecznością lokalną.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawioną informację.
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W ramach dyskusji głos zabrali: Krystyna Wilk która poruszyła sprawę interwencji policji; Andrzej Grabny
sprawę obsady komisariatu policji; Rober Laszuk sprawę zagrożeń w mieście.
Do zapytań i poruszonych spraw ustosunkował się Komendant Komisariatu Policji.
Przewodniczący Rady Andrzej Grabny poprosił o zabranie głosu Pana Ireneusza Telego – Komendanta Straży
Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Pan Ireneusz Telego poinformował zebranych o działalności straży miejskiej na rzecz utrzymania ładu
i porządku w mieście i gminie Lewin Brzeski. Przeprowadzono wspólnie z pracownikami wydziału ochrony
środowiska kontrole spalania śmieci, kontroli drzewostanu na terenie miasta i gminy pod kątem zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym; podejmowano interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt,
zabezpieczano imprezy kulturalne, sportowe i religijne; wykonano 53 konwoje dokumentów dla Wydziału
Komunikacji jak również dla osób chorych i niepełnosprawnych; wspólnie w policją komisariatu
dokonywano kontroli oznakowania dróg publicznych; spotkań z młodzieżą ; wspólne patrole na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W roku 2017 takich patroli dokonano 52. Przekazano
policji 2 informacje dot. popełnionych przestępstw oraz 36 popełnionych wykroczeń. Straż Miejska brała
udział w ramach akcji policyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”; „Bezpieczny rowerzysta”; „Pomoc
sąsiedzka” . Ponadto wspólnie z Kierownikiem Dzielnicowych z Komisariatu Policji brał udział w spotkaniach
z młodzieżą w szkole Podstawowej i Świetlicy Terapeutycznej; udział w debatach społecznych naradach
i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatu Policji w Brzegu. Przeprowadzano kontrole na
obrzeżach miasta i gminy dot. ujawnienia dzikich wysypisk i podjęcia działań w celu ustalenia właścicieli
tych wysypisk i ich uprzątnięcia. Wspólnie z Policją i MOPS przeprowadzono akcję „Bezdomny” w ramach
której dokonano sprawdzenia miejsc w których takie osoby przebywają i udzielono im pomocy.
Przeprowadzono wyrywkowo kontrole dot. prawidłowości składanych deklaracji na wywóz śmieci z terenu
miasta i gminy Lewin Brzeski. Straż Miejska w Lewinie Brzeskim w roku 2017 podjęła 100 interwencji.
Podejmowane działania Straży Miejskiej w połączeniu z Policją mają niewątpliwy wpływ na poprawę
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lewina Brzeskiego. Na lata 2018-2020 Straż Miejska
przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego na kwotę 100000 zł.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawioną informację.
Do pkt 6
W ramach wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o krótką
informacje nt. zaplanowanych inwestycji w mieście.
Burmistrz Artur Kotara poinformował zebranych o etapie zaplanowanych inwestycji w mieście i ich
realizacji:
 kanalizacja oś. Mickiewicza;
 basen kąpielowy;
 wykonanie trybuny na stadionie KS „Olimpia” Lewin Brzeski;
 modernizacja i ocieplenie remizy OSP w Lewinie Brzeskim;
 rewitalizacja miejsca przesiadkowego - plac przy PKP;
 wykonania lodowiska w Rynku;
 modernizacja nawierzchni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Sikorskiego –chodnik w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za informację i poprosił Radną Powiatu Brzeskiego Arlettę
Kostrzewa o informację dot. spraw powiatu.
Radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa poinformowała o prowadzonej inwestycji w BCM w Brzegu:
budynku bloku operacyjnego; oprogramowanie BCM; wykonaniu dokumentacji na remont mostu na drodze
Lewin Brzeski – Niemodlin.
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Przewodniczący Rady podziękował radnej za przedstawioną informację.
Po wystąpieniach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali: P. Robert Laszuk; P. Waldemar Włodek; P. Andrzej Grabny; P. Stanisław Harasimiuk;
P. Mirosław Szuta ;P. Krystyna Wilk, P. Małgorzata Jagiełło.
Na pytania zebranych odpowiedzi udzielał Burmistrz Lewina Brzeskiego, które dot. dopłat do zmiany pieców
grzewczych na ekologiczne źródła ciepła, adaptacji części budynku po byłej cukrowni na hotel pracowniczy,
przyjęcia wywozu odpadów komunalnych przez ZMK z dniem 01 lipca 2018r.; ograniczenia szybkości dla
samochodów osobowych poruszających się w kierunku boiska orlik.
Zgłoszono następujące wnioski :
1) zamontowania lustra przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim w celu umożliwienia widoczności skrętu
samochodów w kierunku Niemodlina z ul. Powstańców Śląskich z uwagi na umieszczenie reklamy przez
market Polo, która zasłania widoczność;
2) zamontowania lampy przy sali zielonej na orliku w Lewinie Brzeskim;
3) odnowienia na terenie miasta Lewin Brzeski przejścia dla pieszych, które obecnie są nie widoczne.
Do pkt 6
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący podziękował za przybycie i zakończył
posiedzenie.
Przewodniczący
/-/ Andrzej Grabny
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