Sprawozdanie z działalności
Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski za rok 2018

Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski w roku 2018 odbyła 3 posiedzenia tj. :
- 4 kwietnia 2018r
- 13 czerwca 2018r.;
- 26 września 2018r.
Tematyką posiedzeń Rady były sprawy dotyczące:
• bezpieczeństwa mieszkańców w mieście;
• przygotowanie wypoczynku letniego podczas wakacji;
• realizacja zadań inwestycyjnych w mieści;
• pomoc gminy w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ekologiczne;
• opracowanie stanowiska Rady dot. nazewnictwa nowych ulic w mieście.
Ponadto poruszono sprawę dot. obawy części mieszkańców miasta w realizacji adaptacji części pomieszczeń
po byłej cukrowni na hotel pracowniczy.
Podczas posiedzeń członkowie Rady zgłosili wnioski do realizacji dot.:
• odnowienia na terenie miasta przejść dla pieszych;
• wykoszenie skarpy w Alei Kasztanowej;
• usunięcia suchych konarów drzew w mieście;
• zamontowanie nowej lampy;
• zamontowania lustra w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• poprawy estetyki miasta przy usytuowanych boksach na odpady komunalne;
• poprawy znaków drogowych i informacyjnych;
• naprawy studzienek kanalizacyjnych;
• naprawy dziur w drogach oraz w chodnikach;
Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski miała do podziału w budżecie gminy w roku 2018 40 000,00 zł z czego wydatkowano na zadania inwestycyjne 20 000,00 zł na:
• wymianę okien w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki -12000,00 zł;
• wykonanie remontu kanalizacji przy budynku socjalnym – stadion ul. Powstańców Śl. - 7000,00 zł;
na zakup mundurów dla OSP Lewin Brzeski – 3500,00 zł;
• na organizację imprez integracyjnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” Lewin Brzeski 2000,00 zł;
• na organizację wyjść do kina ,teatru, itp. dla seniorów – 3000,00 zł.
Na promocję miasta - 10500,00 zł w tym:
• Organizacja „Herody” nagroda -1000,00 zł;
• Organizacja „Plener Malarski” nagroda - 500,00 zł;
• Organizacja biegów ulicznych „Lewin Biega” - 1000,00 zł;
• Organizacja Memoriału im. J. Sporina” - 500,00 zł;
• Organizacja X Memoriału im M. Kawiaka – 1000,00 zł;
• Organizacja wypoczynku ferie zimowe/letnie; wakacje – 4000,00 zł;
• Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci – 1500,00 zł
Wszystkie posiedzenia Rady Samorządu Miasta jak i Zarządu były protokółowane wraz
z podjętymi uchwałami i wnioskami. Opublikowano są na stronie Urzędu Miasta Lewin Brzeski w zakładce
Jednostki pomocnicze - Rada Samorządu Mieszkańców kadencja 2017-2021.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Grabny

