Protokół NR 11/2019
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 17 czerwca 2019r.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny.
Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Dyrektora Świetlicy Terapeutycznej Panią Renatę Pietruńko;
Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Annę Boczkowską, Radnego Rady Miejskiej Pana
Zbigniewa Gąsiorowskiego oraz 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. Omówienie przygotowań do wypoczynku w okresie wakacji w mieście
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. 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.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Andrzej Grabny poprosił zaproszonych gości tj. Panią Dyrektor Świetlicy
Terapeutycznej o zabranie głosu i przedstawienie informacji dot. propozycji organizacji wypoczynku dla dzieci
w okresie wakacji. Pani dyrektor poinformowała zebranych, że świetlica planuje wypoczynek dla dzieci
w trzech turnusach po 40 dzieci w każdym turnusie. Ogółem 120. Program dla każdego turnusu jest taki sam.
Odpłatność od rodzica - 85,00 zł. Planowane są trzy wycieczki. Koszty zabezpiecza gmina Lewin Brzeski.
Szczegółowy program dla każdego turnusu będzie dostępny na stronie tut. Urzędu Lewin Brzeski. Do
przedstawionych informacji dodatkowe pytania skierowała Pani Barbara Samborska, na które bezpośrednio
odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przedstawioną informację i poprosił o zabranie
głosu Panią Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Pani Dyrektor poinformowała o organizacji
półkolonii dla dzieci ze Skorogoszczy w m-cu lipcu; dla dzieci z Lewina Brzeskiego w m-cu sierpniu oraz
o zajęciach dwutygodniowych dla dzieci z Łosiowa i Strzelnik oraz wycieczki dla dzieci z Przeczy. Szczegółowe
programy udostępnione będą w punktach bibliotecznych oraz stronie internetowej Urzędu. Przewodniczący
Rady podziękował Pani Dyrektor za informację i poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Gąsiorowskiego,
który
z upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim przedstawił informację
o formach organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostających w mieści w okresie wakacji. Pan

Gąsiorowski poinformował, że Dom Kultury chce się skupić na organizacji wypoczynku na kąpielisku w Lewinie
Brzeskim oraz w Domu Kultury podczas niepogody. Ponadto planowane są wyjazdy plenerowe oraz zajęcia
w terenie, co ma zachęcić dzieci i młodzież do większego udziału. Do zajęć ma być włączony z początkiem m-ca
lipca Ogólnopolski Plener Malarski. Szczegółowy program organizacji imprez dla dzieci i młodzieży ma być
udostępniony na stronie Domu Kultury, afiszach w mieście oraz stronie internetowej Urzędu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Z. Gąsiorowskiemu za informację i poprosił Pana Burmistrza
o zabranie głosu.
Pan Burmistrz Artur Kotara, poinformował pod nieobecność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej,
że szkoły w tym roku nie organizują żadnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, nie mniej jednak udostępnione
będą boiska szkolne oraz „Orlik. Ponadto poinformował, że z dniem 29 czerwca br uruchomione będzie
kąpielisko w Lewinie Brzeskim po dokonanym remoncie pomostu oraz wymianie piasku na plaży. Nad
bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwać będzie 3-ch ratowników. Ponadto Gmina otrzymała 19
kart dla dzieci (7 gimnazjum+ 12 PSP) na kolonie organizowane przez kuratorium.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację i zwrócił się w imieniu Rady do Pana
Burmistrza z wnioskiem o opracowanie i zebranie wszystkich informacji z instytucji organizujących wypoczynek
dla dzieci i młodzieży przez Wydział Oświaty i Spraw Urzędu Miejskiego i umieszczenie na stronie internetowej
Urzędu jako jednego dokumentu informacyjnego dla mieszkańców miasta i gminy Lewin Brzeski dot.
organizacji wypoczynku wakacyjnego.
Pan Burmistrz poparł wniosek Rady.
Do pkt 5
W wolnych wnioskach i zapytaniach
Pan Burmistrz poinformował członków Rady o organizacji Wojewódzkich Dożynkach w dniu 8 września
2019r. na obiekcie stadionu klubu sportowego LZS „Olimpia” Lewin Brzeski. Ponadto poinformował w skrócie o
realizowanych inwestycjach: ścieżka rowerowa; centrum przesiadkowe; kanalizacja sanitarna; segregacja
odpadów komunalnych.
W czasie informacji zapytano P. Burmistrza w kwestii przeprowadzenia odkomarzania w mieście.
Pan Burmistrz odpowiedział, że w obecnym budżecie nie ma środków na ten cel.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi.
Pani Małgorzata Czuj zwróciła się do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości zamontowania progu
zwalniającego na ul. Aleja Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim w celu poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy.
Do wniosku P. Czuj nawiązała Pani Małgorzata Jagieło o zmianie umiejscowienia zamontowanego progu
zwalniającego na ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny zwrócił się do członków Rady o pomoc w celu opracowania zmian
w statucie Rady oraz przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami miasta, co umożliwi w m-cu
wrzesień/październik na przedstawienie projektu uchwały do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
Dot pkt 6
Wobec zrealizowania
i zakończył posiedzenie.
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