Protokół NR 17/2020
z posiedzenia Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego w dniu 17 września 2020r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pan Andrzej Grabny.
Przywitał Pana Burmistrza Artura Kotarę; Radnego Rady Miejskiej Pana Roberta Laszuka 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. Przedstawienie informacji Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie realizacji inwestycji w mieście
Lewin Brzeski .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2019 z dnia 08 października 2019r. w sprawie
podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta
na realizację zadań w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2021 roku.
7. Wyrażenie stanowiska w sprawie przedłużenia istniejącej ulicy o nazwie ulica „Wyspiańskiego”
w Lewinie Brzeskim.
8. Wydanie opinii w sprawie wskazania innego miejsca zamontowania progu zwalniającego na ulicy
Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady w oparciu o listę obecności członków Rady stwierdził, że w posiedzeniu udział
bierze na 15 członków Rady 9 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, że w związku
z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce z powodu koronawirusa COVID-19 nie odbyły się
2 posiedzenia Rady z uwagi na wprowadzone obostrzenia przez rząd Polski. Poinformował Radę
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 oraz sesji dot. udzielenia absolutorium za rok 2019 rok Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. Ponadto
poinformował Radę o otrzymanym podziękowaniu na internecie od Pana Burmistrza za włączenie się Rady
w akcji szycia maseczek i wydzieleniu na ten cel kwotę 5000,00 zł .
Do pkt 4
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny poprosił Pana Burmistrza Artura Kotarę o przedstawienie
informacji dot. realizowanych inwestycji w mieście. Pan Burmistrz poinformował Radę o zakończeniu prac nad
dokumentacją ścieżki rowerowej Popielów - Lewin Brzeski. Trwającym remoncie remiz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lewinie Brzeskim, w Łosiowie i w Skorogoszczy; kontynuowania Rybaczówki dla PZW w Lewin

Brzeskim; parku przypałacowym gdzie dokumentacja jest w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków; remoncie
mostu na drodze powiatowej Lewin Brzeski - Niemodlin, którego realizacja przebiegnie dwuetapowo;
remoncie 5-ciu świetlic gminnych w ramach programu z Urzędu Marszałkowskiego; o pracach cząstkowych na
drogach; remoncie kościoła ewangelickiego.
W trakcie dyskusji członkowie Rady zapytali P. Burmistrza o:
 uruchomieniu elektrowni przy Nysie Kłodzkiej;
 selektywnym punkcje odbioru odpadów komunalnym znajdującym się na terenie byłej cukrowni przy
ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim;
 windzie w budynku przy ul. Kościuszki gdzie mieszczą się biblioteka, rehabilitacja i inne gabinety
lekarskie.
Do wyżej w/w zapytań bezpośrednio ustosunkował się P. Burmistrz udzielając odpowiedzi. W sprawie punktu
odbioru odpadów komunalnych P. Burmistrz zdementował plotki , że punkt zagraża dla mieszkańców stwierdzając, że nie ma żadnego zagrożenia, jest ekologiczny, zostały zachowane wszystkie obowiązujące
normy i przepisy dla tego rodzaju punktu.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady podziękował P. Burmistrzowi za przedłożoną informacje
i udzielone odpowiedzi.
Do pkt 5
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny z upoważnienia Zarządu Rady poinformował członków Rady, że
w związku z pandemią od m-ca marca br. i wprowadzonymi obostrzeniami przez rząd, wiele zaplanowanych
imprez się nie odbyło, w związku z czym Zarząd Rady postanowił przedstawić Radzie zmianę do Uchwały
Nr 8/2019 z dnia 08 października 2019r. w celu zagospodarowania niewykorzystanych środków poprzez
wprowadzenie zmiany w § 1:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie „ 3. Zakup i montaż drzwi dźwiękochłonnych do pracowni Stowarzyszenia
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim - kwota 2.500,00 zł”.
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie „5. Promocję miasta Lewin Brzeski
- kwota 3.700,00 zł
w tym:
1) Zakup ławek dla Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim
- kwota 1.700,00 zł
2) Organizacja biegów, integracja dla Akademii Biegania Lewin Brzeski
- kwota 2.000,00 zł”.
Poddał proponowane zmiany pod dyskusję. Wobec nie wniesienia innych propozycji Przewodniczący Rady
przedstawił projekt Uchwały i poddał pod głosowanie.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10/2020 - 9 gł. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się.
Uchwała Nr 10/2020 w załączeniu do protokołu.
Do pkt 6
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Zarządu Rady podziału środków finansowych do
dyspozycji Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski do budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 40000,00 zł. i tak:
1. Wykonanie placu zabaw ( w tym zakup urządzeń) w obrębie ulicy Rolnej i Piasta Kołodzieja
w Lewinie Brzeskim
- kwota 15.000,00 zł
2. Wykonanie i zakup urządzeń do parku street workoutu
w Lewinie Brzeskim
- kwota 5.000,00 zł
3. Zakup mundurów, odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lewinie Brzeskim
- kwota 3.000,00 zł
4. Organizację imprez integracyjnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół
i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim
- kwota 2.000,00 zł
5. Organizację imprez integracyjnych i wyjazdy dla seniorów
(kino, teatr, opera, wycieczka, spotkania)
- kwota 4.000,00 zł
6. Promocję miasta Lewin Brzeski
- kwota 11.000,00 zł
w tym:
1) Herody 2021 - organizacja
- kwota 1.000,00 zł
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2)
3)
4)
5)
6)

Plener malarski 2021- organizacja
Organizacja biegów ulicznych „Lewin Biega 2021”
Organizacja Turnieju im. J. Sporina
Organizacja Memoriał im. M. Kawiaka
Organizacja Dnia Dziecka
( MiGDK- 500,00 zł; PZW – 500,00 zł)
7) Organizacja wypoczynku letniego (ferie letnie i zimowe )
8) Organizacja przyjazdu Węgrów
9) Organizacja koncertów – Chór „Conto Unitis”
Lewin Brzeski
10) Rezerwa

-

kwota 500,00 zł
kwota 1.000,00 zł
kwota 500,00 zł
kwota 1.000,00 zł

- kwota 1.000,00 zł
- kwota 3.000,00 zł
- kwota 1.000,00 zł
- kwota 1.000,00 zł
- kwota 1.000,00 zł

Po przedstawieniu propozycji podziału środków na 2021 rok Przewodniczący poddał pod dyskusję. W wyniku
dyskusji zaproponowaną rezerwę w kwocie 1000,00 zł przeznaczyć na organizację triathlon przez Akademię
Biegania w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania - 9 głs. „za” przyjęła
wniosek. Wobec nie wniesienia innych uwag i propozycji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z
wprowadzoną zmianą pod głosowanie.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11/2020 - 9 głs. „za” przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr 11/2020 w załączeniu do protokołu.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny przedstawił pismo P. Burmistrza Nr RN.III.6625.I.2020
z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia przez Radę stanowiska dot. przedłużenia nazwy ulicy
„Wyspiańskiego” w Lewinie Brzeskim o działki nr 1444/21 i nr 1444/24, informując jednocześnie że z uwagi na
koronawirus nie było możliwości rozpatrzenia wcześniej tego pisma.
Z upoważnienia Zarządu Rady przedkłada Radzie stanowisko Zarządu, które opiniuje pozytywnie przedłużenie
nazwy ulicy „Wyspiańskiego”, poddając pod dyskusję. Wobec nie wniesienia uwag do stanowiska
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Rada w przeprowadzonym głosowaniu - 9 głs. „za” przy 0 głs.
„przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie przedłużenie nazwy ulicy „Wyspiańskiego”.
Stanowisko Rady w załączeniu do protokołu.
Dot pkt 8
Przewodniczący Rady P. Andrzej Grabny przedstawił pismo P. Burmistrza skierowane do Rady Nr BI.II.
62724/38/2020 z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia propozycji przesunięcia progu zwalniającego na ulicy
Nysańskiej w Lewinie Brzeskim lub jego usunięcia na wniosek mieszkańca tej ulicy. Jednocześnie
Przewodniczący Rady zaproponował stanowisko Zarządu Rady – przesunięcie progu zwalniającego na ulicy
Nysańskiej o kilka posesji dalej, poddając go pod dyskusję. Wyniku dyskusji Rada przychyliła się do propozycji
Zarządu Rady. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie - 9 głosami „za” przy 0 głs. „przeciwnych”
i 0 głs. „wstrzymujących się” .Stanowisko Rady w załączeniu do protokołu.
Do pkt 9
W wolnych wnioskach i zapytaniach:
Pani Barbara Samborska wnosi o naprawienie nieczynnej studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Marzanny
w Lewinie Brzeskim przy posesji Nr 39.
Pani Małgorzata Jagiełło wnosi o
1) wystąpienie do zarządców boksów na odpady komunalne (usytuowanych w centrum miasta)
o podniesienie ich estetyki poprzez osadzenie krzewami ozdobnymi lub inną roślinnością lub w inny
sposób;
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2) wycinkę krzewów (zjazd z ul. Kościuszki w ul. Nysańską od strony Niemodlina), który jest niewidoczny
i zagraża niebezpieczeństwu.
Pan Władysław Chuchrowski wnosi o:
1) postawienie tablic ogłoszeniowych przy przystankach PKS, dworcu kolejowym PKP, oraz wystąpienie do
właściciela placu przy Biedrońce o umieszczenie tablicy ogłoszeniowej;
2) uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej z Przeczy do Lipowej;
3) dobudowanie brakującego chodnika do pierwszego wału przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Pan Andrzej Grabny wnosi o uzupełnieniu ubytków w drodze przy ul. Narutowicza przed pierwszym progiem
zwalniającym oraz przy ul. Węgierskiej od strony Kościuszki i w środku ulicy Węgierskiej przy studzienkach,
które zagrażają mieszkańcom - rowerzystom korzystającym z przejazdu tymi ulicami.
Pani Małgorzata Czuj wnosi o zamontowanie lustra w drodze z ul. Pocztowej w ul. Kościuszki w Lewinie
Brzeskim z uwagi na niewidoczność poruszających się samochodów z ul. Kościuszki w kierunku Niemodlina.
Pan Jan Chruściel wnosi o naprawienie zapadniętej studzienki w Lewinie Brzeskim w Rynku naprzeciwko
Ratusza.
Pan Robert Laszuk podziękował Radzie za pomoc i wsparcie dla Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim.
Do pkt 10
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za przybycie kończąc
posiedzenie.

Przewodniczący
/-/Andrzej Grabny
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