Protokół NR 12/2019
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski
odbytego w dniu 26 sierpnia 2019r.

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: Panów Roberta Laszuka i Jacka Kierońskiego oraz członków Rady
Samorządu Miasta Lewin Brzeski.
Następnie 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR5/2019 z dnia 26 września 2018r. w sprawie podziału
środków finansowych wydzielonych w budżecie do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań
w 2019r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 9 głs. „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu
udział bierze na 15 członków Rady 9, 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 przedstawił projekt uchwały NR 6/2019 zmieniający uchwałę
NR 5/2019 z dnia 26 września 2018r. Rady Samorządu Miasta w sprawie podziału środków finansowych
będących do dyspozycji Rady Samorządu w wydzielonym budżecie na rok 2019 wraz z uzasadnieniem
proponowanych zmian.
W trakcie dyskusji głos zabrał radny Jacek Kieroński, który zwrócił się do członków Rady o poparcie
przedstawionej zmiany przeznaczenia środków - uzasadniając tą zmianę.
Wobec braku dalszej dyskusji nad projektem uchwały, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały NR
6/2019 poddając pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 9 głosów „za” wobec braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu.

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, przedstawiając program dożynek.
Zaprosił wszystkich obecnych do udziału w dożynkach. Ponadto poinformował o realizowanych inwestycjach
- centrum przesiadkowe ( które ma zostać zakończone w m-cu wrześniu br.; o wprowadzeniu programu
wymiany pieców na ogrzewania ekologiczne dla 150 mieszkańców wraz z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Opolskiego. Dofinansowanie gminy 3.000,00 zł + 3.000,00 Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego.
W czasie informacji zapytano Pana Burmistrza w kwestii finansowania oświaty. Czy środki – subwencja
oświatowa, którą gmina otrzymuje jest wystarczająca na wszystkie wydatki dotyczące oświaty.
Burmistrz odpowiadając poinformował, że wszystkie zadania inwestycyjne jakie były realizowane i są
realizowane w oświacie pochodzą z własnego budżetu lub środków zewnętrznych. Ponadto gmina dodaje
z własnego budżetu na płace w oświacie około 2,5 mln złotych.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację i udzieloną odpowiedź, po czym
przystąpiono do zgłaszania wniosków:
Pan Robert Laszuk zwrócił się o dokonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów na drodze
w Lewinie Brzeskim oraz na drogach osiedlowych w mieście wzdłuż chodników.

ul. Sikorskiego

Pani Danuta Laszuk zwróciła się:
1) z prośbą o interwencję u właściciela sklepu Lewiatan przy ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim oraz kiosku
spożywczym przed Biedronką przy ul. Moniuszki o postawienie koszów na odpady – papier, kartoniki itp.
2) o usunięcie suchych konarów drzew przy ul. Chopina w Lewinie Brzeskim przy budynkach mieszkalnych
oraz na byłym cmentarzu;
3) o zamontowanie 1 punktu świetlnego przy boisku orlik w Lewinie Brzeskim przy urządzeniach
sprawnościowych –siłownia,
4) o uzupełnienie ubytku w drodze ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim za budynkami po prawej stronie
w kierunku kąpieliska.
5) o usunięcie chwastów spod ławek ustawionych w alejkach w parku w Lewinie Brzeskim ( ostatnia alejka
w kierunku Zakładu Energetycznego).
Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Andrzej Grabny zwrócił się z prośbą w oparciu o interwencję
mieszkańców o wydzielenie miejsc do grillowania poza plażą w Lewinie Brzeskim oraz postawienia znaku
zakazującego grillowania na wydzielonej plaży od sezonu 2020r.
Do pkt 6
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Przewodniczący
Andrzej Grabny

