Protokół NR 13/2019
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego
w dniu 08 października 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 Powiatu Panią Arletę Kostrzewa i Pana Adama Dziasek 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2019 z dnia 26 września 2018r w sprawie podziału
środków finansowych wydzielonych w budżecie do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację
zadań w 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2020 roku.
6. Zaopiniowanie projektu Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie –10 głs. „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu
udział bierze na 15 członków Rady 10 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 poinformował o swoim udziale w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej,
w Dożynkach Wojewódzkich w dniu 8 września 2019r. organizowanych przez Marszałka Województwa
Opolskiego i Burmistrza Lewina Brzeskiego na stadionie w Lewinie Brzeskim, w Turnieju Piłki Nożnej Osób
Niepełnosprawnych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy
Im” w Lewinie Brzeskim na stadionie w Lewinie Brzeskim.
Do otrzymanych odpowiedzi na złożone wnioski Pani D. Laszuk poinformowała P. Burmistrza, że
chodziło jej o umieszczenie większych pojemników na odpady przy sklepach przy ul. Moniuszki, gdyż
obecne kosze są za małe. Pan A. Grabny zwrócił się do P. Burmistrza aby w przyszłym roku przy plaży
umieszczono znaki informacyjne o zakazie grillowania na plaży, gdyż wie że w regulaminie jest taki zapis, ale
społeczeństwo regulaminów nie czyta, stąd taki wniosek.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny z upoważnienia Zarządu Rady przedstawił projekt uchwały
Nr 7/2019 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.
Wobec braku dyskusji nad projektem przetrawionej uchwały, Przewodniczący Rady odczytał treść
uchwały Nr 7/2019 poddając pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 10 głs. „za” wobec
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny z upoważnienia Zarządu Rady przedstawił projekt uchwały
Nr 8/2019 sprawie podziału środków finansowych będących do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na
realizację zadań w roku 2020 wraz z uzasadnieniem proponowanych propozycji. Poinformował zebranych ,
że zgodnie z zapisami statutu Rada jest zobowiązana wydzielić 50% środków na realizację zadań
inwestycyjnych, stąd propozycja wydzielenia środków w kwocie 20 000,00 zł na budowę budynku
administracyjno- technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej. Tą propozycję poparł Pan Burmistrz, który
w krótkim zarysie przedstawił obecne starania i zaawansowanie tego projektu do realizacji na lata
2020/2021. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił dalsze propozycje projektu podziału środków wraz
z uzasadnieniem. Po przedstawieniu wszystkich propozycji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na
przedłożonym projektem uchwały. Wobec braku dyskusji z uwagi na szczegółowe uzasadnienie,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała Nr 8/2019 została przyjęta
10 głs. „za” przy 0 głs. „wstrzymujących się” i 0 głs. „przeciwnych”. Uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu .
Do pkt 6
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny z upoważnienia Zarządu Rady poinformował, że Zarząd Rady
po zapoznaniu się i dyskusji projektu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin
Brzeski proponuje Radzie poprawki w celu rozpatrzenia i przedłożenia
Radzie Miejskiej , a mianowicie:
Rozdział III
ZARZĄD SAMORZĄDU MIASTA :
1) § 11 ust. 2 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2) § 11 ust. 6 Dokumenty finansowe podpisuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Zastępca.
PRZEWODNICZACY ZARZĄDU SAMORZĄDU MIASTA :
3) § 12 ust. 2 Na posiedzeniach Rady Przewodniczący przedkłada informacje o swej działalności. Na
pierwszym posiedzeniu w roku budżetowym Przewodniczący przedkłada sprawozdanie z działalności
Rady za uprzedni rok oraz rozliczenie środków finansowych będących do dyspozycji Rady.
Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDU MIASTA
4) § 23 ust. 6. Środki finansowe wyodrębnione w budżecie Gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta
w wysokości nie mniej niż 25% muszą być rozdysponowane na zadania o charakterze inwestycyjnym.
Uzasadnił wniesione propozycje, i poprosił o ich poparcie. Wobec braku dyskusji nad wniesionymi
poprawkami Przewodniczący Rady poddał je pod głosowanie. Rada 10 głs. „za” przyjęła przedłożone
poprawki do Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski przy O głs. „wstrzymujących się” i 0 głs.
„przeciwnych”
Do pkt 7
W wolnych wnioskach i zapytaniach.
Pan Burmistrz poinformował zebranych na posiedzeniu Rady o zakończonej inwestycji Centrum
przesiadkowym koło dworca PKP; realizacji punktu selekcji odpadów przy ul. Fabrycznej- planowany termin

zakończenia grudzień br. Odbytych dożynkach wojewódzkich w naszym mieście. Realizacji budżetu w br.,
zaznaczył, że pomimo trudnego roku, uda się pozytywnie zrealizować budżet. Poinformował, że
przyszłoroczny budżet nie będzie łatwy z uwagi na skutki wprowadzonych podwyżek w oświacie,
w przedszkolach oraz wyłączenia z wynagrodzenia dodatku stażowego i podniesienia płacy minimalnej.
Ponadto należy rozważyć podwyżki pracownikom Urzędu oraz OPS z uwagi na podbieranie pracowników
przez inne instytucje - urzędy.
Przedstawił projekt planu zadań inwestycyjnych w przyszłym roku jak park przypałacowy; ulice i drogi
lokalne; remont mostu wspólnie z Starostwem; ścieżka rowerowa Lewin - Popielów; Strzelniki - Łosiów.
W trakcie dyskusji P. Władysław Chuchrowski zapytał o Kościół ewangelicki a P. Stanisław Harasimiuk
o dzikim wysypisku gruzu na terenie działek rekreacyjnych koło dawnej wagi w Kantorowicach. Odpowiedzi
udzielił bezpośrednio P Burmistrz.
Przewodniczący Rady podziękował P. Burmistrzowi za przedłożoną informację. Następnie głos zabrała
P. Arletta Kostrzewa, która uzupełniła wypowiedź P. Burmistrza dot. odbudowy mostu; przygotowaniu
dokumentacji drogi Przecza -Skorogoszcz, remontu elewacji na budynku szkolnym budowlanki wraz
z wymianą okien; trudnej sytuacji w wypłatach w oświacie oraz w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
gdzie zadłużenie na dzień dzisiejszy sięga 19 mln. zł. w tym spłata wymagalna na dzień dzisiejszy 5 ml. zł.
W celu obniżenia zadłużania szpitala nowy dyrektor opracował plan naprawczy, który będzie rozpatrywany
przez komisje Rady Powiatu oraz Radę Powiatu. Na pytania w bezpośredniej dyskusji odpowiadała
P. A. Kostrzewa o sytuacji w BCM.
Przewodniczący Rady P. A Grabny podziękował Pani A. Kostrzewie za przedstawioną informacje, licząc że
zostaną podjęte decyzje w celu ratowania BCM.
Do pkt 8
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący
i zakończył posiedzenie.
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