Protokół NR 15/2020
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego w dniu 19 lutego 2020r.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny.
Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady z 2019 rok wraz z rozliczeniem środków
finansowych zgodnie z podjętymi uchwałami
5. Informacja dot. planowanych i realizowanych inwestycji w mieście w roku 2020
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 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 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, dot. informacji
gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 i propozycji na rok 2020 oraz w nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej. Poprosił Pana Burmistrza o krótkie uzupełnienie informacji dotyczących nowych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020.
Pan Burmistrz Artur Kotara uzasadnił konieczność uchwalonych przez Radę Miejską nowych stawek z tyt.
wprowadzenia przez Sejm nowych opłat środowiskowych oraz sposobu naliczenia stawek za odpady
komunalne od 01 stycznia 2020r. jak również podjętych działań przez Burmistrza w celu obniżenia kosztów
rzutujących na opłaty za odpady komunalne.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi o przedstawioną informację.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny przedstawił z upoważnienia Zarządu Rady sprawozdanie
z działalności za rok 2019 informując jednocześnie Radę, że przedstawione sprawozdanie porusza tematykę
ogólną czym Rada się zajmowała. Szczegóły tematyki posiedzeń znajdują się w protokółach z posiedzeń Rady.
Następnie przedstawił szczegółowe rozliczenie środków finansowych będących do dyspozycji Rady w budżecie
gminy w roku 2019 w oparciu o podjętą Uchwałę NR 5/2018 wraz z wprowadzonymi zmianami uchwałami NR.
6/2019 i NR 7/2019 w kwocie 40.000,00 zł z czego:
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zadania inwestycyjne zgodnie z statutem Rady Rada przeznaczyła 20000,00 zł tj. 50% środków na dwa
zadania - wykorzystano 20000,00 zł,
zakup umundurowania dla OSP w Lewinie Brzeski w kwocie 3500,00 zł wykorzystano - 3500,00 zł;
organizację imprez, wyjazdów itp. dla seniorów kwotę 4000,00 zł, wykorzystano 4000,00 zł ( 2 imprezy)
organizację imprez integracyjnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy
Im” w Lewinie Brzeskim kwotę 2000,00zł wykorzystano 2000,00 zł,
promocję miasta kwota 10500,00 zł. w tym :
 organizacja „Herody” nagroda 1000,00 zł
wykorzystano 999,99 zł
 organizacja „Plener malarski” nagroda 500,00 zł
wykorzystano 500,00 zł
 organizacja Memoriału im. M. Kawiaka 1000,00 zł
wykorzystano 994,76 zł
 organizacja Memoriału im. J. Sporina” 500,00 zł
wykorzystano 500,00 zł
 organizacja „Dnia dziecka”-MGDK 500,00 zł
wykorzystano 500,00 zł
 organizacja przyjazdu delegacji węgierskiej 1000,00 zł
wykorzystano 960,00 zł
 organizacja koncertów chór „Conto Unitis” 500,00 zł
wykorzystano 387,26 zł
 organizacja „Dnia dziecka”zawody wędk. 500,00 zł
wykorzystano 499,88 zł
 organizacja biegów ulicznych „Lewin biega”1000,00 zł
wykorzystano 999,90 zł
 organizacja „Biesiady kresowiaków” 500,00 zł
wykorzystano 499,95 zł
 organizacja wypoczynku ferie/wakacje 4000,00 zł
wykorzystano 3999,79 zł
( 7 imprez ).

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie posiedzenia Rady i Zarządu były protokółowane. Protokoły
z posiedzenia Rady są opublikowane na stronie BIP w zakładce - Jednostki pomocnicze Rada Samorządu
Miasta Lewin Brzeski kadencja 2017-2021.
Otwierając dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem zapytał o uwagi do sprawozdania.
Wobec nie wniesienia uwag przez członków Rady, Przewodniczący zaproponował przyjęcie sprawozdania za
rok 2019 i poddał pod głosowanie. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie za rok 2019 przy 8 głosach „za”
0 głs. „wstrzymujących się” i 0 głs. „przeciw”.
Sprawozdanie Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski za rok 2019 w załączeniu do protokołu.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poprosił Pana Burmistrza Artura Kotarę o informację dot.
inwestycji zakończonych i planowanych na rok 2020.
Burmistrz Artur Kotara poinformował, że w m-cu styczniu zakończono i oddano do użytkowania KPSZOK przy
ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, którego wykonawcą był ZMK w Lewinie Brzeskim. Dofinansowanie
z środków zewnętrznych wyniosło 700,00 tys zł. Z planowanych inwestycji w roku 2020 to rewitalizacja parku
przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim; rozpoczęcie budowy „Rybaczówki”; ścieżki rowerowej; remont mostu
na kanale ulgi w 2-ch etapach z uwagi na finansowanie inwestycji, zakup kubłów na odpady komunalne koszt
około 1 mln zł. W przygotowaniu projekty na remont kościoła ewangelickiego w tym zabezpieczenie dachu;
remont ołtarza w zależności od pozyskania i zabezpieczeniu środków finansowych - zewnętrznych. Remont
dróg gminnych w ramach programu dróg lokalnych, W przygotowaniu harmonogram który określi jakie drogi
są niezbędne do remontu w pierwszej kolejności, a które w drugiej kolejności. Pozwoli gminie określić
potrzeby oraz środki finansowe niezbędne do pozyskania środków i wkładu własnego. Pan Burmistrz
zaznaczył, że był to jeden z punktów jego programu wyborczego na bieżącą kadencję. Wspomniał również
o konieczności remontu części Rynku w mieście w ramach w/w programu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Burmistrzowi za informację.
W ramach dyskusji do informacji Pana Burmistrza głos zabrali Pani Danuta Laszuk, Władysław Chuchrowski,
Andrzej Grabny.
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Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Artur Kotara a dot. rewitalizacji parku przypałacowym;
remontu mostu na kanale ulgi; wywozu odpadów wielogabarytowych.
Do pkt 6
W wolnych wnioskach i zapytaniach
Pani Danuta Laszuk:
1.Nawiązała do swojego wniosku ( z dnia 9 grudnia 2019r.) w którym wnosiła o rozważenie zawarcia umowy
z jedną z aptek w Lewinie Brzeskim o możliwość składowania przeterminowanych lekarstw do pojemnika
w aptece, który następnie byłby opróżniany przez ZMK na składowisko odpadów.
- Pan Burmistrz poinformował, że zwrócili się do właścicieli aptek w mieście o możliwość zawarcia takiej
umowy, ale żadna apteka nie była zainteresowana przyjmowaniem takich leków, wobec czego pozostał tylko
dotychczasowy sposób na składowanie przeterminowanych leków do GPSZOK w Lewinie Brzeskim.
2. Zwróciła się z wnioskiem o wystąpienie do właściciela parkingu przy markecie „Biedronka”
o zamontowanie lamp oświetleniowych na parkingu, gdyż obecnie parking nie jest oświetlony. W porach
wieczorowych osobom poruszającym się po nim zagraża na niebezpieczeństwo.
3. Zwróciła się z wnioskiem o wystąpienie do zarządcy parkiem za ulicą Zamkową w Lewinie Brzeskim
o wykoszenie i wycięcie w okolicach obiektu sportowego „Orlik” zarośli, dzikich krzewów, wysokiej trawy itp.
Pani Krystyna Wilk
- zwróciła się z wnioskiem o wystąpienie do zarządcy boksów na odpady komunalne ustawionych przy ul.
Krótkiej w Lewinie Brzeskim ( usytuowanego za komórkami gospodarczymi przy parku przypałacowym)
o uporządkowanie tego terenu.
Pan Andrzej Grabny
- zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie ubytku przy studzience w ul. Kosynierów w Lewinie Brzeskim od
strony ul. Narutowicza, stanowi zagrożenie dla rowerzystów.

Do pkt 7
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za przybycie
i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący
/-/ Andrzej Grabny

