
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    S P R A W O Z D A N I E 

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO 

za okres od dnia 12 grudnia  2016 roku 

            do dnia 13 marca 2017 roku 
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Lp. 

 

DATA 
 

WYDZIAŁ 
PROWADZĄCY 

 
DECYZJE,  POSTANOWIENIA, INFORMACJE 

 

 
NR ZARZĄDZENIA,  

(UWAGI ) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 
 

 

 
12 grudnia 

         2016r. 

 

FINANSE 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2016r.: 
 - zwiększono planowane dochody i wydatki    -   251.880,00 zł 
 - przeniesiono planowane wydatki                   -       9.850,00 zł 
 (decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki, przeniesienia 
 planowanych wydatków dot. zabezpieczenia środków na wsparcie dla Komendy 
 Powiatowej Policji, na utrzymanie czystości w gminie oraz na zakup lady chłodniczej do 
 świetlicy wiejskiej). 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 852/2016 
 Nr 853/2016 

 

 
2. 
 

 

 
13 grudnia 

         2016r. 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI 

 

 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do  
 3 lat składającej się z części działki nr 267 położonej w obrębie m. Kantorowice i części   
 działki nr 279/4 położonej w obrębie m. Nowa Wieś Mała o łącznej pow. 83,50m2 . 
 Sposób zagospodarowania – jako pas zieleni przy działce rekreacyjnej. 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 854/2016 
 

      GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Na wniosek osoby zainteresowanej wyrażono zgodę na umorzenie zaległych opłat   
 czynszowych wraz z odsetkami w wysokości 228,82 zł za najem lokalu mieszkalnego 
 położonego przy ulicy Kilińskiego 12A/2 w Lewinie Brzeskim. 

 
Zarządzenie 
Nr 855/2016 

 
3. 
 

 

 
16 grudnia 

         2016r. 

      GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Skorogoszczy 
 przy ulicy Zamkowej 14 na lokal socjalny. 
 

 
Zarządzenie 
Nr 856/2016 

 
4. 

 

 
21 grudnia 

         2016r. 
 

 

 
 

FINANSE 

 
 W celu zapewnienia poprawności i spójności wprowadzono zasady rozliczeń podatku 
 od towarów i usług w Gminie Lewin Brzeski i jej jednostkach organizacyjnych. 

 
Zarządzenie 
Nr 857/2016 
Z dniem 23.01.2017r. 
utraciło moc. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
5. 

 

 
21 grudnia 

         2016r. 
 

 

 
FINANSE c. 

 
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2016r.: 

 przeniesiono planowane wydatki w wysokości                     -         25.000,00 zł, 

 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości      -         15.110,00 zł, 
 (pismem Kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim przeniesiono planowane wydatki 
 w ramach działu, decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszono i zwiększono planowane   
 dochody i wydatki – środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą świadczeń 
 rodzinnych). 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 858/2016 
 Nr 859/2016 

 
 

BUDOWNICTWO  
I INWESTYCJE 

 

 
 Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków 
 pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej wraz  
 z zagospodarowaniem terenu przyległego, uwzględniającej realizację zadania pn.  
 „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym  
 w Lewinie Brzeskim”.  Ogłoszenie wyników ustalono na dzień 24 lutego 2017r.  
 

 
Zarządzenie 
 Nr 860/2016 
    
 

 
6. 

 
22 grudnia 

         2016r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 
 

 
 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie ustnego 
 przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomość gruntową składającą się  z: 
  -  części działki nr 1442/1 położonej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim, 
  -  części działki nr 1250/39 położonej przy ul. Asnyka w Lewinie Brzeskim 
     o łącznej o pow. 2m2. 
 Sposób zagospodarowania – jako grunt pod tymczasowe obiekty budowalne (obiekty 
 kontenerowe). 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 861/2016 
 
 
 
 

 
7. 

 
28 grudnia 

         2016r. 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 
Dokonano wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego: 

 na rzecz osób niepełnosprawnych  -  zajęcia integracyjne, opiekuńczo – 
wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – ofertę Stowarzyszenia 
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. Wysokość 
dotacji na wsparcie zadania wynosi 15.000,00 zł; 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi  starszych i przewlekle chorych – Caritas Diecezji Opolskiej. 
Wysokość dotacji na wsparcie zadania wynosi 50.000,00 zł. 
 

 
 Zarządzenie 
   Nr 862/2016 
 
 
 
 
  Nr 863/2016 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
  
 

 
c.d. 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE c.d. 
 

 

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji 
podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych – Gminne Zrzeszenie 
Ludowych Zespołów Sportowych w Lewinie Brzeskim – wysokość dotacji  
w I półroczu 2017r. wynosi 85.000,00 zł. 

 

 
Zarządzenie 
   Nr 864/2016 
 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2016 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 
 

 
  Zarządzenie 
   Nr 865/2016 
 

 
8. 

 
  
 

 
29 grudnia 

         2016r. 
 

 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 
 

 

 Ogłoszono na dzień 31 stycznia 2017r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
 gruntu rolnego na  okres do 3 lat – część działki nr 702 o pow. 1,5m2  pod umieszczenie 
 tablicy informacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Buczka  w Lewinie Brzeskim. 
 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 865/2016 
Z braku oferentów 
przetarg nie odbył 
się. 

 
FINANSE 

 
 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2016 rok po stronie 
 dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/2016 Rady Miejskiej w Lewinie  
 Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. : 

 przeniesiono planowane wydatki                 -   37.200,00 zł 

 zwiększono planowane dochody i wydatki  -        259,39 zł 

 
Zarządzenie 
 Nr 866/2015 
 
 
 

 
9. 

 
 
 

 
2 stycznia              

            2017r. 
 

 
FINANSE 

 
 Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2017 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do : 

 dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie jednego 
rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków 
majątkowych, 

 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

  zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów 
 zobowiązań określonych w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
 finansowej . 

 

 
Zarządzenie 
 Nr 867/2017  
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
 
 

 
FINANSE c.d. 

 
 
 

 
 Ustalono plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Brzeski dla zadań związanych  
 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Gminie 
 odrębnymi ustawami na  2017 rok oraz ustalenie planu finansowego Urzędu Miejskiego  
 w Lewinie Brzeskim na 2017 rok.  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 868/2017 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 

 Udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim do 
 podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie gospodarowania mieniem  
 przekazanym dla jednostki. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 869/2017  
 

 
10. 

 
 
 

 
5 stycznia              

           2017r. 
 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 
 Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 819/206 Burmistrza Lewina 
 Brzeskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
 eliminacji na etapach miejsko - gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach 
 przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017. Zmiana dotyczy składu członka komisji  
 do przeprowadzenia etapu miejsko – gminnego Wojewódzkiego Konkursu Języka 
 Angielskiego.  
 Kolejna zmiana w zarządzeniu dot. składu członka komisji  do przeprowadzenia etapu 
 miejsko – gminnego Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.  
 

 
Zarządzenie  
 Nr 870/2017 
 
 
 

Zarządzenie  
Nr 876/2017 
z dnia 18 stycznia 
2017r. 

 
11. 

 
12 stycznia 

           2017r. 

        
GOSPODARKA 

KOMUNALNA, 
MIESZKANIOWA 

I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 
 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lewinie Brzeskim 
przy ulicy Kilińskiego 11 na lokal socjalny. 
 

 
  Zarządzenie 
   Nr 871/2017 
 

 

 Wyznaczono Panią Joannę Greniuch – Błaszko na gminnego koordynatora  do 
 przeprowadzenia wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla VI Grupy  
 zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 872/2017 

 
FINANSE 

 

 Wprowadzono zmianę  w zarządzeniu Nr 497/2016 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 
  25 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz 
ustalenia zakładowego planu kont. Zmiana dot. rozliczeń podatku VAT przez gminę. 

 
Zarządzenie 
  Nr 873/2017 
 

 
W oparciu o zasady rachunkowości zatwierdzono i wprowadzono do użytkowania 
instrukcję regulującą gospodarkę finansową gminy Lewin Brzeski. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 874/2017 
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12. 

 
 

 
18 stycznia              

            2017r. 
 

 

 
SPRAWY  

ORGANIZACYJNE 

 
 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Mikolin   
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 25 stycznia 2017r. dla wyboru Sołtysa i Rady 
 Sołeckiej na kadencję 2017 – 2021. 
 Ponownie na sołtysa została wybrana Pani Jolanta Zagłoba. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 875/2017 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lewinie Brzeskim 
 przy ul. Kościuszki 10B na lokal socjalny.   
 

 
Zarządzenie 
 Nr 877/2017 
    
 

 
13. 

 

 
24 stycznia              

            2017r. 

 
FINANSE 

 
 W celu zapewnienia poprawności i spójności wprowadzono zasady rozliczeń podatku od 
 towarów i usług w Gminie Lewin Brzeski i jej jednostkach organizacyjnych. 

 
Zarządzenie 
 Nr 878/2017 
 

 
14. 

 
 

 
25 stycznia              

           2017r. 
 

 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od dnia  25 stycznia 2017r. 
 do dnia 24 kwietnia 2017r. nieruchomość gruntową składającą się z części działki  
 nr 443/5 o pow. 0,5000 ha położonej w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość wydzierżawia 
 się na cele rolne. 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 879/2017 
 

 
15. 

 
 

 
27 stycznia              
          2017r. 

 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 1 lutego 2017r. do 31 
 stycznia 2020r. nieruchomość gruntową – część działki nr 267 położonej w obrębie 
 Kantorowic oraz część działki nr 279/4 położonej w obrębie Nowa Wieś  Mała o łącznej 
 pow. 83,50m2 . Grunt wydzierżawia się jako pas zieleni. 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 880/2017 
 

 
16. 

 
 

 
31 stycznia              
         2017r. 

 
 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2017r.: 
 - zwiększono planowane dochody i wydatki    -       1.551,39 zł 
 - przeniesiono planowane wydatki                   -       1.500,00 zł 
 (decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na  
 wypłatę dodatków energetycznych, przeniesiono planowane wydatki z rezerwy ogólnej  
 z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów zastępstwa procesowego. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 881/2017 
  Nr 882/2017 
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FINANSE 

c.d. 

 
 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2017 rok po stronie 
 dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Lewinie  
 Brzeskim z dnia 31 stycznia 2017r. : 

 przeniesiono planowane wydatki                  -   310.936,00 zł 
 zwiększono planowane dochody i wydatki   -     21.000,00 zł. 

 

 
Zarządzenie 
  Nr 883/2017 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy lokalu 
 nr 5 o pow. użytkowej 35,89m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości 82.254,00 zł  
 położonego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 32B w Lewinie Brzeskim  oraz cenę  
 własności działki nr 607/7 o pow. 0,0506 ha w wysokości  4.503,00 zł oraz nieruchomości 
 zabudowanych budynkami gospodarczymi: działki nr 607/6 o pow. 0,0532 ha i działki  
 nr 1333/4 o pow. 0,0381 ha w wysokości 59.026,00 zł. Cena nieruchomości zwolniona  
 z podatku Vat. 
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 884/2017 
 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy lokalu 
 o pow. użytkowej 100,30m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości 74.596,00 zł  
 położonego w Ptakowicach nr 22A oraz cenę własności gruntu działki nr 281 o pow.  
 0,0647 ha w wysokości 15.586,00 zł. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 885/2017 
 

 
17. 

 
 

 
1 lutego             

         2017r. 
 

 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 1.02.2017r. do  
 30.04.2017r. nieruchomość gruntową składającą się z części działki nr 443/5 o pow.  
 0,7157 ha położonej w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość wydzierżawia się na cele rolne.  

 
Zarządzenie 
  Nr 886/2017 
 

 
18. 

 
 

 
3 lutego             

         2017r. 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie: 

 Waldemar Włodek              -  Przewodniczący 

 Urszula Bandrowska          -  członek 

 Krystyna Szmondrowska   -   członek 

 Agnieszka Wojtyła             -  członek 
 Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie wniosków osób ubiegających się  
 o przyznanie lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 887/2017 
 



- 8 - 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

   
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
c.d. 

 

 Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 2,  Zarządzenia Nr 512/2012 Burmistrza Lewina  
 Brzeskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarzadzania   
 cmentarzem  komunalnym w Lewinie Brzeskim oraz ustalenia opłat za korzystanie  
 z cmentarza, urządzeń cmentarnych. Zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowych    
 zapisów w sprawie: 

   opłaty należne od osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą będą  
  przyjmowane w kasie ZMK sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim, 

   opłaty należne od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będą płatne  
  w terminie 14 dni od wykonania usługi lub korzystania z gminnych obiektów  
  i urządzeń użyteczności publicznej na podstawie otrzymanej faktury VAT. 

  

 
Zarządzenie 
  Nr 888/2017 
 

 
19. 

 
 

 
6 lutego             

         2017r. 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2017 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami    
 klasyfikacji  budżetowej w ramach jednego rozdziału. 

 

 
Zarządzenie 
  Nr 889/2017 
 

 
20. 

 
 

 
8 lutego             

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową –  
 działkę nr 311/49 o pow. 0,0351 ha położonej na osiedlu zabudowy mieszkaniowej 
 jednorodzinnej przy ul. Leśnej  w Skorogoszczy ustalając cenę do sprzedaży  
 w wysokości 14.482,00 zł  + należny podatek VAT.  Nieruchomość zbywana jest na   
 poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 311/25. 
 Przeznaczenie w mpzp – teren zieleni urządzonej. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 890/2017 
 

 
 Ustalono cenę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym –  
 działki nr 682/11 o pow. 0,0101 ha w wysokości 4.648,00 zł położonej w obrębie ulicy 
 Kościuszki nr 26 w Lewinie Brzeskim. Do ceny nieruchomości dolicza się należny 
 podatek VAT. Nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetargowej na poprawienie 
 warunków użytkowania nieruchomości przyległej działki nr 682/7. 
 Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej 
 intensywności zabudowy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 891/2017 
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21. 

 
13 lutego             

         2017r. 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 
 Wprowadzono zmianę w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lewinie 
 Brzeskim Nr 2165/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2010r. 
 Zmiana dotyczy : 

 zmiany godzin obsługi interesantów w kasie Urzędu, 

 wprowadzenia do Wydziału Finansowo - Budżetowego zadania - „obsługa     
scentralizowanych rozliczeń podatku VAT przez gminę i jej jednostki 
organizacyjne”. 

 

 
Zarządzenie 
  Nr 892/2017 
 

 
22. 

 
 

 
16 lutego             

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do  
 3 lat – działki nr 272/1 o pow. 0,0300 ha położonej w Oldrzyszowicach. 
 Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 893/2017 
 

 
 Ogłoszono na dzień 21 marca 2017r. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę 
 gruntu do 3 lat w skład której wchodzą : 
  - działka nr 1442/1 o pow. 1m2 położona przy ul. Asnyka w Lewinie Brzeskim, 
  - działka nr 1250/39 o pow. 1m2 położona przy ul. Asnyka w Lewinie Brzeskim. 
 Sposób zagospodarowania jako grunt pod tymczasowe obiekty budowlane (obiekty 
 kontenerowe) 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 894/2017 
 

 
23. 

 
 

 
17 lutego             

         2017r. 

 
FINANSE 

 
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2017 rok po stronie 
 dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Lewinie  
 Brzeskim z dnia 17 lutego 2017r. : 
 zwiększono planowane dochody i wydatki   -     73.000,00 zł. 

 

 
Zarządzenie 
  Nr 895/2017 
 

 
24. 

 
 

 
20 lutego             

         2017r. 

 
BUDOWNICTWO  
I INWESTYCJE 

 
 Zgodnie z podjętą uchwała Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 
 17 lutego 2017r. ustalono termin i miejsce konsultacji z mieszkańcami w dniach od 2 
marca 2017r. do 9 marca 2017r. dot. realizacji projektu pn. „Budowa centrum integracji 
społecznej wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym w Lewinie Brzeskim”. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 896/2017 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

 
c.d. 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Kościuszki  
 65 w Lewinie Brzeskim na lokal komunalny. 

 
 Zarządzenie 
  Nr 897/2017 
 
 

 
25. 

 
 

 
21 lutego             

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ogłoszono na dzień 24 marca 2017r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej – działki nr 55/6 o pow. 0,8099 ha położonej w Mikolinie za 
 cenę wywoławczą 121.080 zł. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT. 
 Wieś Mikolin nie posiada mpzp. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
 zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży na obszarze 
 usług sportu i rekreacji. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 898/2017 
 

 
 Ogłoszono na dzień 24 marca 2017r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej – działki nr 156/4 o pow. 0,0382 ha położonej w Stroszowicach 
 za cenę wywoławczą 6.387 zł. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT. 
 Wieś Stroszowice nie posiada mpzp. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
 zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży na obszarze 
 zagospodarowania intensywnego – tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy 
wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 

 

 
 Zarządzenie 
  Nr 899/2017 
 

 
 Ogłoszono na dzień 24 marca 2017r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej – działki nr 1328/21 o pow. 0,0192 ha położonej przy ul.  
 Sikorskiego w Lewinie Brzeskim za cenę wywoławczą 9.003 zł. Do ceny nieruchomości  
 doliczony zostanie podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski nieruchomość leży w obszarze przeznaczonym  
 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności zabudowy.  
 Przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie  
 mieszkaniowej. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 

 

 
 Zarządzenie 
  Nr 900/2017 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
26. 

 
 

 
22 lutego             

         2017r. 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2017r.: 

 zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości    -         676.000 zł, 

 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości      -          80.000 zł, 
 (pismo Wojewody Opolskiego, zmniejszono i zwiększono planowane dochody i wydatki  
 w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na 2017 rok). 

 
 
 Zarządzenie 
  Nr 901/2017 
  Nr 902/2017 
 

 
27. 

 
 

 
28 lutego             

         2017r. 

 
FINANSE 

 

 Na rzecz Dyrektora : 

 Gimnazjum w Łosiowie – podniesiono wartość środka trwałego budynku gimnazjum 
o nakłady finansowe poniesione na wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych (dla  potrzeb przedszkola), 

 Przedszkola w Skorogoszczy – podniesiono wartość środka trwałego  budynku  
przedszkola o nakłady finansowe poniesione na wykonanie remontu pokrycia 
dachowego. 

 

 
 
Zarządzenie 
  Nr 903/2017 
 
 

 
28. 

 
 

 
01 marca             

         2017r. 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2017r.: 

 zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości    -         50,00 zł, 

  przeniesiono planowane wydatki w wysokości      -                 6.000,00 zł, 
 (decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono planowane wydatki, przeniesiono planowane 
 wydatki na zabezpieczenie środków z tyt. zwrotu zasiłków celowych). 
  

 
 
 Zarządzenie 
  Nr 904/2017 
  Nr 905/2017 
 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Wyrażono zgodę na rozłożenie kwoty 391,98 zł na dwie raty zaległych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami lokalu mieszkalnego 
położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 906/2017 
 

 
29. 

 
 

 
03 marca             

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do  
 3 lat położonej w Lewinie Brzeskim: 
 - część działki nr 443/5 o pow. 0,5000 ha, 
 - część działki nr 443/5 o pow. 0,7157 ha, 
 - część działki nr 445/5 o pow. 0,4909 ha, 
 - działki nr 397/1 o pow. 0,3300 ha. 
 Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. 

 
Zarządzenie 
  Nr 907/2017 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

 
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 
 Na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych położonych w Lewinie Brzeskim udostępniono na 
 czas nieoznaczony grunt stanowiący własność Gminy Lewin Brzeski – pod ustawienie 
 ruchomych pojemników na odpady komunalne mieszkańcom Wspólnoty przy: 
  - ul. Moniuszki 53      -  część działki nr 1250/30 o pow. 10 m2, 
  - ul. Moniuszki 55      -  część działki nr 1250/30 o pow. 10 m2, 
  - ul. Moniuszki 57      -  część działki nr 1250/30 o pow. 10 m2, 
  - ul. Kilińskiego 30     -  część działki nr 646/2    o pow.   9 m2, 
  - ul. Mickiewicza 3A -  część działki nr 1250/30 o pow. 10 m2  położonej w obrębie ulicy 
                                       Moniuszki, 
 - ul. Pocztowej 2-4  - część działki nr 825 o pow. 12 m2  położonej w obrębie ulicy  
                                       Krótkiej, 
 - ul. Pocztowej 6    -  część działki nr 825 o pow. 7,50 m2  położonej w obrębie ulicy 
                                       Krótkiej, 
 

 
 
Zarządzenie 
 
Nr 908/2017 
Nr 909/2017 
Nr 910/2017 
Nr 911/2017 
Nr 912/2017 
 
Nr 913/2017 
Nr 914/2017 

 
30. 

 
 

 
06 marca             

         2017r. 
 
 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu nr 1 
 położonego przy ul. Kościuszki 10B w Lewinie Brzeskim. 

 
Zarządzenie 
Nr 915/2017 
 

 

 Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu 
 mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej nr 4 w Skorogoszczy. 

 
Zarządzenie 
Nr 916/2017 
 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowej – działki nr 1134/1 o pow. 0,0470 ha położonej 
 przy ul. Rzemieślniczej (osiedle Zatorze) w Lewinie Brzeskim w wysokości 22.964,00 zł. 
 Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT. Zgodnie z mpzp – teren  
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
Nr 917/2017 
 

 
 Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na   
 udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy : 

 działki nr 1328/3 o pow. 0,0206 ha oraz działki nr 1328/10 i działki nr 1328/11 o łącznej 
pow. 0,1106 ha położonej przy ul. Kościuszki nr 78F w Lewinie Brzeskim, 

 

 
 
Zarządzenie 
Nr 918/2017 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

 
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 

 działki nr 1111 o pow. 0,0590 ha położonej przy ul. Wiosennej nr 15 w Lewinie 
 Brzeskim, 

 działki nr 706 o pow. 0,0879 ha położonej przy ul. Moniuszki nr 25 w Lewinie 
 Brzeskim. 

 

 
Nr 919/2017 
 
Nr 920/2017 

 
31. 

 
 

 
6 marca            

         2017r. 

 
BUDOWNICTWO  
I INWESTYCJE 

 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej do wyboru oferty 
 na: 
 - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wronów, 
 - przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz, 
 - przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, 
   Różyna. 
 Przetarg na w/w zadania ogłoszono na dzień  22 marca 2017r. 
 

 
Zarządzenie 
 
Nr 921/2017 
Nr 922/2017 
Nr 923/2017 
 

 
32. 

 
 

 
7 marca            

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na   
 udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy : 

 działki nr 1328/3 o pow. 0,0206 ha oraz działki nr 1328/10 i działki nr 1328/11 o łącznej 
pow. 0,1106 ha położonej przy ul. Kościuszki nr 78C w Lewinie Brzeskim, 

 działki nr 983 o pow. 0,0586 ha położonej przy ul. Romantycznej Nr 6 w Lewinie      
Brzeskim,   

 działki nr 519/4 o pow. 0,0522 ha położonej przy ul. Matejki nr 2 w Lewinie Brzeskim, 

 działki nr 1109 o pow. 0,637 ha położonej przy ul. Wiosennej nr 11 w Lewinie 
Brzeskim. 

 
 
Zarządzenie 
 
Nr 924/2017 
 
Nr 925/2017 
 
Nr 926/2017 
Nr 927/2017 
 
 

 
33. 

 
 

 
8 marca            

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lewin Brzeski nieruchomości gruntowej – 
 działki nr 476 o pow. 0,2160 ha położonej przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim 
 zabudowanej zespołem budynków gospodarczo – inwentarskich. Nieruchomość 
 nabywana jest w celu realizacji celu publicznego – budowa centrum integracji społecznej 
 wraz z zespołem rekreacyjno – kąpielowym w Lewinie Brzeskim. 
 

 
Zarządzenie 
Nr 928/2017 
 

 
 
 



- 14 - 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
34. 

 
 

 
10 marca            

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do  
 3 lat  - część działki nr 180/5 o pow. 30m2  położonej (przy cmentarzu) w Lewinie 
 Brzeskim  przy ul. Al. Wojska Polskiego. 
 Sposób zagospodarowania – jako grunt pod kiosk handlowy. 
 

 
 
Zarządzenie 
Nr 929/2017 
 

 
35. 

 
 

 
13 marca            

         2017r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na   
 udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy : 

 działki nr 1189 o pow. 0,0683 ha położonej przy ul. Moniuszki nr 17A w Lewinie 
Brzeskim. 

 

 
Zarządzenie 
Nr 930/2017 
 

 
 
 

 Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu: 
 

1. 18.12.2016r. wziął udział w spotkaniu choinkowym w Gimnazjum w Skorogoszczy.  

2. 22.12.2016r. wraz z Zastępcą Burmistrza wziął udział w spotkaniu Wigilijnym w  Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, 

                   - wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

                     w Lewinie Brzeskim dla osób samotnych i podopiecznych OPS z terenu miasta i  gminy Lewin Brzeski. 

3. 28.12.2016r. wziął udział w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej. 

4. 04.01.2017r. uczestniczył w spotkaniu radia DOXA. 

5. 07.01.2017r. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym NSZZ Solidarność w Brzeg. 

6. 09.01.2017r. wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski. 

7. 11.01.2017r. spotkał się z Dyrektorem  PGNiG z Opola. 

8. 12.01.2017r. spotkał się z Dyrektorem OODR z Łosiowa. 

9. 15.01.2017r. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków Stowarzyszenia Miłośników Turystyki w Drodze z Siedzibą w Skorgoszczy. 

10. 20.01.2017r. uczestniczył w konferencji z Marszałkiem Województwa Opolskiego w Kędzierzynie – Koźlu nt. realizacji RPO  WO na lata 2014 -2020, 

                  -  spotkał się z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski w M -GDK w Lewinie Brzeskim przedstawiając sprawozdanie z działalności Burmistrza   

                     za rok 2016. 

11. 25.01.2017r. uczestniczył w zebraniu wiejskim sołectwa Mikolin. 

12. 27.01.2017r. wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Opolskim nt. „ptasiej grypy” na Opolszczyźnie. 

 



- 15 -  

 

13. 01.02.2017r. podpisał w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  porozumienie dotyczące  

                    programu "ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 

                   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu". 

14. 08.02.2017r. spotkał się z OSP w Łosiowie. 

15. 10.02.2017r. wziął udział w konferencji w OODR Łosiów, 

                   - uczestniczył w audycji radiowej „ Samorządowa Loża Radiowa”. 

16. 15.02.2017r. spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego – nt. nośności mostu nad kanałem ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim. 

17. 17.02.2017r. uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim. 

18. 25.02.2017r. uczestniczył w Mistrzostwach Województwa Opolskiego na Halowej Piłce Nożnej w Kluczborku. 

19. 27.02.2017r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z przedsiębiorcami gminy Lewin Brzeski, 

                   - spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego – nt. nośności mostu nad kanałem ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim, 

      - spotkał się przedstawicielami GZLZS w Lewinie Brzeskim. 

20. 28.02.2017r. wziął udział w Zgromadzeniu Wspólników Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim, 

    - wziął udział w podsumowaniu działalności doradczej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Brzeg  w OODR Łosiów.  

21. 08.03.2017r. podpisał porozumienie z Komendą Powiatowej Policji w Brzegu w sprawie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu, 

                   - wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO. 

22. 10.03.2017r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z Sołtysami Gminy Lewin Brzeski z okazji obchodów – Dzień Sołtysa, 

    - spotkał się z zarządem Klubu Sportowego „Olimpia” w Lewinie Brzeskim. 

23. 11.03.2017r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w uroczystościach Turnieju w podnoszeniu ciężarów w Skorogoszczy – turniej o Puchar Burmistrza 

                     Lewina Brzeskiego, 

                   - wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w spotkaniu w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim z okazji uroczystości Dnia Kobiet, 

                   - wziął udział w spotkaniu w sołectwie Mikolin z okazji uroczystości Dnia Kobiet. 

 

Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu: 

1. 14.12.2016r. w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej nt. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

                   - w Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej  w rozdaniu nagród rozstrzygniętego konkursu V edycji „Najaktywniejsze Sołectwo 

                      obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. 

2. 21.12.2016r. w spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 

3. 28.12.2016r. w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej. 

4. 20.01.2017r. w spotkaniu sprawozdawczym z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego. 

5. 25.01.2017r. w Walnym Zebraniu Aglomeracji Opolskiej. 

6. 29.01.2017r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY 2017r. 
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7. 01.02.2017r. w konferencji z Marszałkiem Województwa Opolskiego pn.  „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim”  

                     z organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

8. 09.02.2017r. w konferencji w Centrum Biznesu w Opolu – Regionalnego Programu Operacyjnego  E-usługi dla jednostek samorządu terytorialnego 

                      i mieszkańców. 

 
 
Lewin Brzeski, marzec 2017r.                                                                                                                                         Z up. Burmistrza 
Sporządził : Wydział Organizacyjny         
                                                                                                                    Dariusz Struski   
                       Zastępca Burmistrza  
HB/BC 
 

 
 


