
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO 

                   za okres od dnia 12 września 2018 roku 

                                          do dnia 15 października 2018 roku 
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Lp. 

 

DATA 
 

WYDZIAŁ 
PROWADZĄCY 

 
DECYZJE,  POSTANOWIENIA, INFORMACJE 

 

 
NR ZARZĄDZENIA,  

(UWAGI ) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 września  
        2018r. 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 
 Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1543/2018 z dnia 7 września 2018r. w sprawie 
 powołania Kapituły, wskazującej kandydatów do Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego 
 „Lewińskie Lwy”. Zmiana dotyczy składu Komisji. 
 

 
 Zarządzenie 
Nr 1546/2018 
           
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

  
 Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1507/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie   
 ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów. Zmiana  
 dotyczy składu Komisji Przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
   Nr 1547/2018 

 

 Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1506/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie  
 ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów. Zmiana  
 dotyczy składu Komisji Przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1548/2018 
 

 

 Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1505/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie  
 ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów. Zmiana  
 dotyczy składu Komisji Przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1549/2019 
 

 
 Na wniosek Agencji Artystycznej „RIVIERA”  z siedzibą Mirsk wydzierżawiono na okres 
 jednego dnia tj. 22 listopada 2018r., grunt stanowiący własność gminy Lewin Brzeski – 
 część działki nr 205/49 o pow. 572 m2 położony przy ul. Powstańców Śląskich (przy  
 Klubie Sportowym „Olimpia”) w Lewinie Brzeskim. Grunt wydzierżawia się pod miejsce  
 posadowienia namiotu cyrkowego. 
 

 
 Zarządzenie 
   Nr 1550/2018 
 

 
FINANSE 

 

  
 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2018r. -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości  -     39.500,00 zł. 
 (przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na działalność  
 statutową w zakresie promocji; w ramach budżetu MGOPS przeniesiono kwotę  
19.500 zł na zabezpieczenie wydatków działalności statutowej.  
 

 
 Zarządzenie 
   Nr 1551/2018 
   Nr 1552/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI  
 

 
 Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski, Moniuszki 45 udostępniono 
 na czas nieoznaczony grunt stanowiący własność gminy – część działki nr 1250/30  
 o pow. 13m2 położony w obrębie ulicy Moniuszki w Lewinie Brzeskim. Grunt   
 udostępnia się jako miejsce postawienia ruchomych pojemników  na odpady 
komunalne mieszkańców wspólnoty. 

 
 Zarządzenie 
   Nr 1553/2018 
 
 

 
2. 
 
 

 

 
14 września 

        2018r. 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Umorzono zmarłym najemcom zaległości z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu 
 mieszkalnego położonego przy ulicy : 
 - Głównej 130/7 w Łosiowie; 
 - Kościuszki nr 22/2 i Kościuszki 11B/2 w Lewinie Brzeskim; 
 - Mickiewicza 3/5 w Lewinie Brzeskim. 
 

 
 Zarządzenie 
   Nr 1554/2018 
 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Ogłoszono na dzień 18 października 2018r. II ustny przetarg nieograniczony  
 na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat: 
 - działki nr 186 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie m. Kantorowice; 
 - działki nr 244 o pow. 0,1100 ha; nr 243/1 o pow. 0,2600 ha położonych w obrębie  
    m. Oldrzyszowice; 
 - część działki nr 132/3 o pow.0,3598 ha, działki nr 22/3 o pow. 0,1900 ha położonych 
   w obrębie m. Przecza. 
 Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1555/2018 
 

 
FINANSE 

 

   
 Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania  
  i przedłożenia materiałów do projektu budżetu na 2019 rok w terminie do dnia  
  30 września 2018r. oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego do dnia 
 15 października 2018r. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1556/2018 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
18 września 

        2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

Obniżono do VIII ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach   
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po 
 byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej : 
 - działki nr 338/53 o pow. 0,0474 ha z kwoty 16.912 zł na kwotę 13.530 zł, 
 - działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha z kwoty 16.948 zł na kwotę 13.558 zł, 
  

 
Zarządzenie 
   Nr 1557/2018 
   Nr 1558/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
  
 
 

 
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 

- działki nr 338/55 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł, 
 - działki nr 338/63 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł, 
 - działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha z kwoty 16.948 zł na kwotę 13.558 zł. 
 Do uzyskanej ceny w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 
 Termin przetargu ustalono na dzień 25 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 

 

 Obniżono do VIII ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20%  
 od cen z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach   
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po 
 byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej : 
 - działki nr 338/70 o pow. 0,0414 ha z kwoty 14.772 zł na kwotę 11.818 zł, 
 - działki nr 338/77 o pow. 0,0414 ha z kwoty 14.772 zł na kwotę 11.818 zł, 
 - działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha z kwoty 14.914 zł na kwotę 11.931 zł, 
 - działki nr 338/79 o pow. 0,0418 ha z kwoty 14.914 zł na kwotę 11.931 zł, 
 Do uzyskanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 
 

 Termin przetargu ustalono na dzień 25 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1559/2018 
   Nr 1560/2018 
 

 

 Obniżono do IX ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach  
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po    
 byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych  w Nowej Wsi Małej: 
  - działki nr 338/82 o pow. 0,0500 ha z kwoty 17.840 zł na kwotę 14.272 zł, 
  - działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha z kwoty 17.876 zł na kwotę 14.301 zł,  
  - działki nr 338/84 o pow. 0,0498 ha z kwoty 17.769 zł na kwotę 14.215 zł, 
  - działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha z kwoty 17.804 zł na kwotę 14.243 zł, 
  - działki nr 338/89 o pow. 0,0503 ha z kwoty 17.947 zł na kwotę 14.358 zł. 
 Do uzyskanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 

 

 Termin przetargu ustalono na dzień 25 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 1561/2018 
  Nr 1562/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
  
 

 
c.d. 

 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 

 Obniżono do IX ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach 
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po 
 byłych  wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych  w Nowej Wsi Małej: 
  - działki nr 338/92  o pow. 0,0479 ha z kwoty 17.091 zł na kwotę 13.673 zł; 
  - działki nr 338/93  o pow. 0,0480 ha z kwoty 17.126 zł na kwotę 13.701 zł; 
  - działki nr 338/108 o pow. 0,0483 ha z kwoty 17.233 zł na kwotę 13.786 zł 
 Do uzyskanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 
 

 Termin przetargu ustalono na dzień 26 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 1563/2018 
  Nr 1564/2018 
 

 

 Obniżono do IX ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 30% od cen  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach   
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po 
 byłych  wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej :                                   
 - działki nr 338/111 o pow. 0,0586 ha z kwoty 20.908 zł na kwotę 14.636,00 zł, 
 - działki nr 338/120 o pow. 0,0591 ha z kwoty 19.166 zł na kwotę 13.416,00 zł, 
 Do uzyskanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT. 
 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 
 

 Termin przetargu ustalono na dzień 26 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 1565/2018 
  Nr 1566/2018 
 
  
 
 

 

Obniżono do IX ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 30% od cen  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach 
 istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu  zbiorników wodnych po 
byłych  wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych  w Kantorowicach: 
 - działki nr 340/6   o pow. 0,0512 ha z kwoty 18.268 zł na kwotę 12.788 zł, 
 - działki nr 340/7   o pow. 0,0507 ha z kwoty 18.090 zł na kwotę 12.663 zł, 
 - działki nr 340/11 o pow. 0,0619 ha z kwoty 20.074 zł na kwotę 14.052 zł, 
 - działki nr 340/12 o pow. 0,0582 ha z kwoty 20.776 zł na kwotę 14.532 zł, 
 - działki nr 340/13 o pow. 0,0582 ha z kwoty 20.776 zł na kwotę 14.536 zł, 
 - działki nr 340/14 o pow. 0,0574 ha z kwoty 20.480 zł na kwotę 14.336 zł, 
 Do uzyskanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1567/2018 
   Nr 1568/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 

 Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji. 
 

 Termin przetargu ustalono na dzień 26 października  2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 

 

 

 
4. 
 
 
 

 
  
 
 

 

20 września 
2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ogłoszono na dzień 23 października 2018r. II przetarg ustny ograniczony na  
 dzierżawę gruntów na okres do 3 lat: 
 - działki nr 331/2 o pow. 0,4600 ha położonej w obrębie m. Borkowice; 
 - nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 294/2 i 293/2 o łącznej pow.  
   0,2900 ha położonych w obrębie m. Chróścina. 
 Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne.  
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 1569/2018 
 

 

 Ogłoszono na dzień 23 października 2018r. II przetarg ustny nieograniczony na  
 dzierżawę gruntów na okres do 3 lat: 
 - działki nr 135/1 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie m. Wronów ;  
 - działki nr 106 o pow. 0,0200 ha, część działki nr 172/2 o pow. 0,1958 ha 
    położonych w obrębie m. Skorogoszczy. 
 Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 

 
Zarządzenie 
   Nr 1570/2018 
 
  
 
 

 

 Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż  
 zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej nr 7 w Mikolinie.   
 Grunt zbywa się na własność.  
  

 
Zarządzenie 
 Nr 1571/208 
     

 
 Ogłoszono na dzień 23 października 2018r. II przetarg ustny ograniczony na  
 dzierżawę gruntów pod ogródki przydomowe na okres do 3 lat: - nieruchomości 
 gruntowej składającej się z działek nr 612/4 i 612/5 o łącznej pow.  0,0401 ha  
 położonych w Lewinie Brzeskim w obrębie ulicy Aleja Wojska Polskiego (posesja Nr 
 25). 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 1572/2018 
 

 

 Ogłoszono na dzień 23 października 2018r. II przetarg ustny nieograniczony na  
 dzierżawę gruntu jako pas zieleni na okres do 3 lat: działki nr 286 pow. 0,0102 ha 
 położonej w Nowej Wsi Małej. 

 
Zarządzenie 
  Nr 1573/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
5. 
 
 
 
 

 
24 września 

        2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ustalono cenę wywoławczą do III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej – działki nr 233 o pow. 0,0800 ha  w wysokości 22.000 zł + 
 podatek VAT położonej w Strzelnikach. Zgodnie z miejscowym  planem    
 zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako – teren zabudowy 
 zagrodowej.  Powyższy przetarg ogłoszono na dzień 09 listopada 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 
  

 
Zarządzenie 
 Nr 1574/2018 
 Nr 1575/2018 

 

Obniżono do III ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od ceny  
 z I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy   
 Kopernika z kwoty 233.332,00 zł, na kwotę 186.666,00 zł, składającej się z: 
 -  niezabudowanej działki nr 567/7 o pow. 0,0744 ha stanowiącej 18,30% ceny 
    wywoławczej – 34.159,87 zł ( dolicza się podatek VAT); 
 - zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi: działki nr 566 o pow.  
    0,0580 ha, działki nr 565 o pow. 0,0307 ha, działki nr 564/3 o pow. 0,0715 ha,  
     działki nr 563/1 o pow. 0,0260 ha stanowiące 81,70% ceny wywoławczej  
    - 152.506,12 zł (zw. z pod. VAT). 
 Przeznaczenie w mpzp: podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
 o niskiej intensywności zabudowy, dopuszczalne – usługi bytowe i komercyjne. 
 Przetarg ogłoszono na dzień 09 listopada 2018r.  

 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 1576/2018 
  Nr 1577/2018 

 
6. 
 

 

 
25 września 

        2018r. 

 
FINANSE 

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2018 rok po stronie 
 wydatków i przychodów zgodnie z uchwałą Nr LII/441/2018 Rady Miejskiej  
 w Lewinie  Brzeskim z dnia 25 września  2018r. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 1578/2018 
 

 
7. 
 
 
 
 

 
26 września 

        2018r. 

 
BUDOWNICTWO  
I INWESTYCJE 

 

 
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę infrastruktury rekreacyjnej –  
 tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim”.  
 Termin składania ofert na dzień 04 października 2018r. W celu przeprowadzenia  
 przetargu powołano Komisję Przetargową. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 18 października 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano Komisję Przetargową. 
 

Zarządzenie 
  Nr 1579/2018 
Najkorzystniejsza oferta 
przewyższała środki 
przeznaczone  
w budżecie. 

------------------------------  
Zarządzenie 
  Nr 1591/2018 
z dnia 10 października 
2018r. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 

 
FINANSE 

 
 
 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2018r.: 

  zwiększono planowane dochody i wydatki  w wysokości   -  16.833,71 zł 

  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                   -       694,46 zł  
 (decyzja Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na:  ewidencję kąpielisk,  
 wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, dofinansowanie wypłat zasiłków 
 stałych w III kwartale 2018r., wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami 
 tego zadania. Zmniejszono decyzja Wojewody Opolskiego  w planie w związku ze 
 zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby uczniów zgłoszonych do wniosku  
 o dofinansowanie do bezpłatnego dostępu do podręczników). 
 

 
  Zarządzenie 
    Nr 1580/2018 
    Nr 1581/2018 
    
 

 
8. 
 
 

 

 
27 września 

        2018r. 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Moniuszki 
 53 w Lewinie Brzeskim na lokal socjalny. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 1582/2018 
 

 
 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul.  
 Mickiewicza 3a w Lewinie Brzeskim na lokal komunalny. 

 
Zarządzenie 
   Nr 1583/2018 
 

 
9. 
 
 

 

 
28 września 

        2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski Rynek 2 wydzierżawiono na 
 okres od 26 września 2018r. do 06 października 2018r. nieruchomość gruntową – 
 część działki nr 546/4 o pow. 40m2 położonej przy ul. Hallera i Rynek w Lewinie 
 Brzeskim. Grunt wydzierżawia się w celu wykonania prac remontowych przy ścianie 
 budynku przy ul. Rynek 2. 
  

 
Zarządzenie 
   Nr 1584/2018 
 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul.  
 Głównej 113a w Łosiowie na lokal socjalny. 

 
Zarządzenie 
   Nr 1585/2018 
 

 
10. 

 
 

 

 
2 października 

        2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

  
Ogłoszono na dzień 16 listopada 2018r.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości  – działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha  za cenę wywoławczą w wysokości 
102.393,00 zł ( należny podatek VAT) położonej przy ul. Powstańców Śląskich  
w Lewinie Brzeskim (w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)  
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1586/2018 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
  
 
  
 
 

 
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 

 przy trakcji kolejowej Opole – Wrocław i drodze wojewódzkiej z Lewina 
 Brzeskiego do Skorogoszczy). Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony pod 
 tereny obiektów produkcyjnych,  składowania i magazynowania. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej. 
 

 
 

 

 Ustalono cenę wywoławczą do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż    
 nieruchomości  -  lokal użytkowy „C” o pow. 33,60m2  wraz z udziałem wynoszącym  
 811/10.000 w częściach wspólnych budynku i działce nr 512/1 o pow. 0,0210 ha  
 położony przy ul. Rynek 11 w Lewinie Brzeskim. Cena wywoławcza nieruchomości  
 wynosi 67.260,00 zł. Zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski – przeznaczenie 
 podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności 
 zabudowy. Dopuszczalne  - usługi bytowe i komercyjne. 
Termin przetargu ustalono na dzień 16 listopada 2018r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 1587/2018 
  Nr 1588/2018 

 
11. 

 
 

 
03 października 
        2018r. 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2018 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 

 
Zarządzenie 
   Nr 1589/2018 
 

 
12. 

 
 

 

 
10 października 
        2018r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lewin Brzeski od Spółdzielni 
 Mieszkaniowej w Łosiowie nieruchomości : 
 - działki nr 1/16 o pow. 0,0339 ha; 
 - działki nr 1/39 o pow. 0,1439 ha; 
 - działki nr 1/59 o pow. 0,1397 ha; 
 - działki nr 1/53 o pow. 0,0301 ha  
 stanowiących drogi. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1590/2018 
 
 

 
12. 

 
 

 

 
11 października 
        2018r. 

 
FINANSE 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2018r.: 

  zwiększono planowane dochody i wydatki  w wysokości   -   111.942,57 zł 
 (decyzja Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na: zakup urządzenia służącego do 
 obsługi identyfikacji elektronicznej (ewidencja ludności); zasiłek dla opiekuna na 
 podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanie wypłat  
 zryczałtowanych dodatków energetycznych, realizację świadczeń rodzinnych). 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 1592/2018 
   Nr 1593/2018 
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     Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu: 

1) 12.09.2018r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim sołectwa Skorogoszcz;                   
2) 16.09.2018r. wziął udział  w wiejskich dożynkach w sołectwie Przecza; 

                     - wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w Europejskich Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy; 
3) 18.09.2018r. spotkał się z Prezesem Izby Gospodarczej w Opolu oraz Dyrektorem Izby Gospodarczej Oddział w Brzegu – nawiązanie  

                       współpracy z gminą Lewin Brzeski; 
4) 22.09.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu – Gmina Lewin Brzeski; 
5) 25.09.2018r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim sołectwa Mikolin; 
6) 26.09.2018r. spotkał się z Wicestarostą Powiatu Brzeskiego i Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych nt. odbudowy uszkodzonego mostu nad kanałem  

                     ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim; 
       - wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Chróścina; 
       - wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski; 

7) 27.09.2018r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim sołectwa Kantorowice i Nowej Wsi Małej; 
8) 29.09.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział  w wiejskich dożynkach w sołectwie Buszyce; 
9) 2.10.2018r. wziął udział w spotkaniu z radnym Robertem Laszuk i z mieszkańcami ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim; 
10) 3.10.2018r. wziął udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;  
11) 7.10.2018r. wziął udział na stadionie „Olimpia” w Lewinie Brzeskim w zorganizowanych Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych  

                    Gminy Lewin Brzeski; 
12) 09.10.2018r. wziął udział  w konferencji poświęconej działalności Aglomeracji Opolskiej pn. „5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - doświadczenia  

                     i perspektywy na przyszłość”; 
13) 10.10.2018r. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego budynku  

                     Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno-rekreacyjno-sportowy”; 
14) 12.10.2018r. dokonał wręczenia nagród „Lewińskie Lwy” na gali w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim; 
15) 14.10.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w VI edycji biegów ulicznych pn. „Lewin Biega”; 
16) 15.10.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

 

     Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu: 

1) 20.09.2018r. w wręczaniu nagród w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” 
2) 21.09.2018r. w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej  - „Bioróżnorodność Opolszczyzny”; 
3) 28.09.2018r.  na stadionie klubu sportowego „OLIMPIA” w Lewinie Brzeskim  - Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych pn. 

                      „NASZ MUNDIAL” organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" oraz Warsztat Terapii  
                     Zajęciowej w Lewinie Brzeskim; 

4) 12.10.2018r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w podsumowaniu projektu „Teraz dla edukacji” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
                     Województwa Opolskiego.  

 

Lewin Brzeski,  październik 2018r.                                                                                                                               Z up. Burmistrza 
Sporządził : Wydział Organizacyjny         
 HB/BC                                                                                                           Dariusz Struski 
                     Zastępca Burmistrza 



 
 


