Sprawozdanie
z działalności Rady Samorządu Miasta
Lewin Brzeski za rok 2020

Działalność Rady Samorządu Miasta w roku 2020 z uwagi na wprowadzenie stanu
epidemiologicznego przez rząd polski z powodu wirusa COVID-19 od m-ca marca 2020r.
i wprowadzonymi obostrzeniami była ograniczona. Zgodnie z planem pracy nie odbyły się
zaplanowane posiedzenia w celu omówienia ładu i porządku publicznego w mieście; organizacji
wypoczynku letniego oraz zaplanowane posiedzenie w miesiącu listopadzie. Pomimo
wprowadzanych ograniczeń odbyliśmy 4 posiedzenia Rady Samorządu Miasta i tak:
 19 lutego 2020r.
 22 kwietnia 2020r.
 17 września 2020r.
 13 października 2020r.
Tematyką tych posiedzeń były sprawy:
 opracowanie planu pracy na rok 2020,
 przyjęcie sprawozdania rzeczowo-finansowego Rady za rok 2019,
 omówienie realizacji zadań inwestycyjnych w mieście,
 opracowanie stanowiska Rady dot. nadania nazewnictwa nowo powstałym ulic w mieście,
 podjęcia uchwał Nr 9 i Nr 10 dot. zmiany uchwały Nr 8 podziału środków finansowych
będących do dyspozycji Rady w budżecie gminy na rok 2020 z uwagi na brak możliwości
wykorzystania zaplanowanych środków z powodu ograniczeń z tyt. COVID-19 w dziale
promocja miasta na inne cele,
 podjęcie uchwały nr 11/2020 dot. podziału środków finansowych będących do dyspozycji
Rady w budżecie gminy na rok 2021.
Podczas posiedzeń Rady członkowie zgłosili do P. Burmistrza wnioski o:
 rozwiązanie zwrotu leków przeterminowanych przez mieszkańców na odpady,
 zamontowanie lampy na parkingu przy markecie Biedronka,
 postawienia tablic ogłoszeniowych w mieście,
 uporządkowania boksów na odpady komunalne przy ul. Krótkiej oraz podniesienia estetyki
wokół boksów na odpady komunalne w centrum miasta poprzez nasadzenia krzewów
ozdobnych lub innym nasadzeniem,
 uzupełnienia ubytków przy studzienkach, w drodze ulice: Kosynierów, Węgierska,
Narutowicza i Rynek,
 wykoszenia trawy i wycięcia krzewów w mieście oraz w parkach-Orlik,
 odmalowania przejść-pasów dla pieszych na ulicach.
Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski miała do podziału w budżecie miasta i gminy na rok 2020
kwotę 40 000,00 zł, które zgodnie z podjętą uchwałą Nr 8/2020 oraz uchwałami Nr 9 i Nr 10
dokonującymi zmiany wydatkowała na:
 budowa budynku administracyjno – technicznego (Rybaczówka) kwotę 20 000,00 zł,
 zakup mundurów dla OSP kwota 3 164,00 zł,
 zakup i montaż drzwi dźwiękochłonnych dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” kwota 2 500,00 zł,
 przeciwdziałania i walkę z epidemią COVID-19 kwota 4 999,89 zł,
 Promocja miasta w tym:
• Organizacja Herody 2020 kwota 989,88 zł,
• Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ferie, wakacje) - kwota 2285,53 zł

• Organizacja biegów-Akademia biegania kwota - 1798,28 zł
• Organizacja imprez integracyjnych dla seniorów – kwota 1998,80 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
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