Projekt
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania związanego
z zagospodarowaniem obszaru komunikacji zbiorowej
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713 zm. poz. 1378) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Lewin Brzeski pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację
zadania związanego z zagospodarowaniem obszaru komunikacji zbiorowej w mieście Lewin Brzeski przy ul.
Kościuszki.
2. Koszty przeprowadzenia konkursu obciążają w całości Gminę Lewin Brzeski.
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1, zostanie
konkursu architektonicznego dla przedmiotowego zadania.

udzielona

w postaci

przeprowadzenia

§ 3. Zadanie będzie realizowane na podstawie stosownej umowy z Zarządem Powiatu Brzeskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządził:
Wydz. BI

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Mając na uwadze systematyczną poprawę wizerunku miasta Lewin Brzeski poprzez zagospodarowanie
przestrzeni publicznych stwierdzono, iż kolejnym miejscem publicznym wymagającym interwencji jest teren
komunikacji zbiorowej samochodowej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Lokalizację przedstawia
poniższa mapa. Obszarem zagospodarowania planuje się objąć część działki nr 815/1 (własność: Powiat
Brzeski, pas drogowy ulicy Kościuszki), gdzie obecnie znajduje się przystanek komunikacji zbiorowej oraz
utwardzony plac z kostki betonowej oraz działki nr 645 i 646/2 (własność: Gmina Lewin Brzeski). Dla tego
obszaru planuje się ogłoszenie konkursu architektonicznego z nagrodami pieniężnymi, które będą obciążały
budżet Gminy Lewin Brzeski. Wskutek konkursu przewiduje się wykonanie koncepcji architektonicznej
zagospodarowania w/w obszaru z uwzględnieniem usystematyzowania i skanalizowania ruchu kołowego,
utworzenia miejsc postojowych, wprowadzenia zieleni niskiej oraz elementów małej architektury.
Przedmiotowy konkurs pozwoli na przyszłe (po: targowisku, kąpielisku, okolicy dworca przy PKP) nowe
zagospodarowanie dostosowane do zmieniających się potrzeb i przyzwyczajeń estetycznych mieszkańców.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B0365AE8-51D3-43D3-B7A5-BE2D90D90206. projekt

Strona 1

