
Sprawozdanie 
z działalności Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski za rok 2019. 

 
 

Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski w roku 2019 odbyła 6 posiedzeń: 
– 07 stycznia 2019 
– 18 marca 2019 
– 17 czerwca 2019 
– 26 sierpnia 2019 
– 08 październik 2019 
– 09 grudnia 2019 

Tematyką posiedzeń Rady były sprawy dotyczące: 
– opracowania planu pracy Rady na rok 2019, 
– przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego Rady za rok 2018, 
– funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy 

Lewin Brzeski, 
– omówienia realizacji zadań inwestycyjnych w mieście, 
– omówienie stanu bezpieczeństwa w mieście, 
– omówienie przygotowań do wypoczynku w okresie wakacji w mieście, 
– opracowanie stanowiska Rady dot. nazewnictwa dla nowo powstałych ulic w mieście, 
– opracowania zmian w statucie Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, 
– podjęcia uchwał (uchwał nr. 6 i 7) dot. zmiany uchwały nr 5/2018  podziału środków 

finansowych będących do dyspozycji Rady w budżecie gminy na rok 2019 oraz uchwały nr.8 
dot. podziału środków finansowych będących do dyspozycji Rady w budżecie gminy na rok 
2020. 

Ponadto poruszono sprawę dot. przygotowań naszej gminy do organizacji Dożynek Wojewódzkich   
8 września 2019r. w naszym mieście na stadionie Klubu sportowego LZS „Olimpia” Lewin Brzeski.   
 Podczas posiedzeń Rady, członkowie zgłosili następujące wnioski: 

– wycinki i usunięcia suchych konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom, 
– zamontowania dodatkowego punktu świetlnego przy boisku „Orlik”- park, 
– rozważenia zamontowania progu zwalniającego na ul. Aleja Wojska Polskiego oraz 

przeniesienia progu zwalniającego (pierwszego) na ul. Nysańskiej, 
– uzupełnienia ubytków w drogach w mieście, 
– usunięcia chwastów w alejkach w parku pod ławkami, 
– poprawy estetyki miasta przy boksach na odpady komunalne  . 

    
Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski miała do podziału w budżecie gminy na rok 2019 kwotę 
40.000,00 zł, z czego zgodnie z podjętą uchwałą Nr 5/2018 oraz dokonanymi zmianami uchwałami NR 6 
i 7 w 2019r. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 20000,00 zł w tym: 

– odtworzenie trybun dla kibiców poprzez wyprofilowanie nasypu 3 stopniowego, montaż 
krawężnika, wykonanie podstawy pod montaż siedzisk plastykowych i ich montaż na 
zadaszonej trybunie - obiekt stadionu klubu sportowego KS „Olimpia” w Lewinie Brzeskim ul. 
Powstańców Śl. 51 - kwotę 15.000,00 zł”, 

– Zakup pompy do nawodnienia murawy boiska - obiekt stadionu klubu sportowego KS 
„Olimpia” Lewin Brzeski kwotę 5000,00 zł, 

Na zakup umundurowania dla OSP Lewin Brzeski kwotę 3500,00 zł. 
Na organizację imprezy integracyjnej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim kwotę 2000,00 zł. 
Organizację imprez i wyjazdów dla seniorów kwotę 40.00,00 zł 
Na promocję miasta wydatkowano kwotę  10.341,53 zł  na planowaną 10.500,00 zł, w tym: 

– organizacja Herody 2019-nagroda     - kwota   999,99 zł 
– organizacja Plener Malarski-nagroda     - kwota   500,00 zł 
– organizacja Memoriału im. M. Kawiaka        - kwota   994,76 zł 
– organizacja Memoriału im. Sporina     - kwota   500,00 zł 



– organizacja Dnia dziecka      - kwota   500,00 zł 
– organizacja przyjazdu deleg. węgierskiej        - kwota   960,00 zł 
– organizacja koncertów chór „Conto Unitis”        - kwota   387,26 zł 
– organizacja Biesiady Kresowiaków     - kwota   499,95 zł 
– organizacja wypoczynku ferie/wakacje        - kwota 3999,79 zł   (7 imprez) 
– organizacja biegów ulicznych „Lewin biega”           - kwota   999,90 zł 
– organizacja Dnia Dziecka- zawody wędkarskie    - kwota   499,88 zł 

Wszystkie posiedzenia Rady jak i zarządu były protokółowane. Protokoły z posiedzenia Rady 
samorządu Miasta są opublikowane na stronie BIP w zakładce -Jednostki pomocnicze Rada Samorządu 
Miasta Lewin Brzeski kadencja 2017-2021. 
 
         Przewodniczący Rady 
          /-/  Andrzej Grabny 
  
 


