SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 04 grudnia 2018r.
do dnia 08 marca 2019r.
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1.

2.

3.
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1.

04 grudnia
2018r.

FINANSE

2.

07 grudnia
2018r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
2018r:
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
12.111,00 zł
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 149.620,00 zł
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono planowane dochody i wydatki
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i stałych, na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszono dochody i wydatki w związku ze zmieniającą się
liczbą uprawnionych do wsparcia, ze zmianą dotacji zgodnie ze złożonym
zapotrzebowaniem, ze zmieniającą się liczbą osób uprawnionych na dofinansowanie
zadań w zakresie organizowania świadczenia usług opiekuńczych, w związku
z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb w zakresie zadań dotyczących rodzin
zastępczych i świadczeń wychowawczych).
W związku z wprowadzoną korektą uchylono zarządzenie w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie
Nr 15/2018
Nr 16/2018

Zarządzenie
Nr 26/2018
z dnia 13.12.2018r

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 17/2018

Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w
Brzeskim przy ul. Kościuszki 88 na lokal socjalny.

Zarządzenie
Nr 18/2018

Lewinie

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
Nr 19/2018
2
przetargu nieograniczonego na okres do 5 lat – część działki nr 645 o pow. 30m
położonej przy ul. Kościuszki (przy przystanku PKS) w Lewinie Brzeskim. Sposób
zagospodarowania – jako grunt pod kiosk handlowy.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-31.

3.

2.

10 grudnia
2018r.

3.

4.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Obniżono do III ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 5% od ceny
wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 67.260,00 zł na cenę 63.897,00 zł 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. 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 18 stycznia 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obniżono do IV ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 15% od ceny
wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 67.260 zł na cenę 57.171 zł do IV ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości. Termin przetargu
ustalono na dzień 15 marca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej
Obniżono do II ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 10% od ceny
wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 102.393,00 zł na cenę 92.154,00 zł ( plus należny
podatek VAT) nieruchomości – działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha położonej przy ul.
Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim (w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej 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.
Termin przetargu ustalono na dzień 18 stycznia 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustalono cenę wywoławczą w wysokości obniżonej o 20% od ceny wywoławczej
z I przetargu tj. z ceny 102.393 zł na cenę 81.914 zł (do ceny nieruchomości doliczony
zostanie podatek VAT) do III przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż w/w
nieruchomości. Termin przetargu ustalono na dzień 15 marca 2019r. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 20/2018
Nr 21/2018
Brak oferentów
przetarg nie
przeprowadzono

----------------------------Zarządzenie
Nr 72/2019
Nr 73/2019
z dnia 31 stycznia
2019r.
Zarządzenie
Nr 22/2018
Nr 23/2018
Brak oferentów
przetarg nie
przeprowadzono.

----------------------------Zarządzenie
Nr 74/2019
Nr 75/2019
z dnia 31 stycznia
2019r.

-41.

2.

3.

4.

4.

12 grudnia
2018r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2018r.: przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 97.062 zł
Nr 24/2018
(przeniesiono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nr 25/2018
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim).

5.

14 grudnia
2018r.

FINANSE

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie Zarządzenie
wartość zrealizowanego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Nr 27/2018
budynku PSP w Łosiowie”, wartość środka trwałego wynosi 1.290.696,55 zł.
Przekazano nieodpłatnie na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy
wartość zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjnokulturalne zabytkowego budynku PSP w Skorogoszczy” wartość środka trwałego
wynosi 4.264.081,83 zł.

6.

18 grudnia
2018r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

7.

19 grudnia
2018r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

5.

Zarządzenie
Nr 28/2018

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzenie
Zarządzeniem Nr 2165/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2010r.
Nr 29/2018
Wybrano ofertę na realizację w 2019 roku zadania publicznego na rzecz osób
Zarządzenie
niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób
Nr 30/2018
niepełnosprawnych
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie zadania wynosi 5.000,00 zł.
Wybrano ofertę na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ochrony Zarządzenie
i promocji zdrowia – zadanie opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi Nr 31/2018
starszych i przewlekle chorych - Caritas Diecezji Opolskiej, wysokość dotacji na
wsparcie zadania wynosi - 50.000,00 zł.

-51.

2.

3.

4.

5.

c.d.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE c.d.

Wybrano ofertę na realizację w I półroczu 2019 roku zadania publicznego w zakresie Zarządzenie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie upowszechnianie sportu Nr 32/2018
masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie
obiektów sportowych zadania - Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie zadania w I półroczu 2019r. wynosi
- 85.000,00 zł.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 1584/2014 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków Nr 33/2018
z funduszu sołeckiego.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego Zarządzenie
nieograniczonego – działki nr 682/11 o pow. 0,0101 ha położonej w Lewinie Brzeskim Nr 34/2018
przy ul. Kościuszki (w obrębie posesji Nr 26) ustalając cenę nieruchomości
w wysokości 4.045,00 zł. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
Teren w mpzp przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna o niskiej
intensywności zabudowy
Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Opolskiej Zarządzenie
nr 33 w Skorogoszczy. Grunt zbywa się na własność.
Nr 34/A/2018

8.

20 grudnia
2018r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2018 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 35/2018
Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r.

9.

27 grudnia
2018r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2018r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 4.000,00 zł.
Nr 36/2018
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono planowane dochody i wydatki Nr 37/2018
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego).

-61.

2.

3.

10.

28 grudnia
2018r.

FINANSE

11.

02 stycznia
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2018 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 38/2018
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa centrum Zarządzenie
przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Nr 39/2019
Brzeski”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2019 roku. Z braku ofert
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej.
przetarg nie
przeprowadzono.
Ustalono plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Brzeski dla zadań związanych Zarządzenie
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Nr 40/2019
Gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz ustalenie planu finansowego Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim na 2019 rok.
Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale NR III/18/2018 Rady Mie w sprawie
Zarządzenie
uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok oraz uchwały NR III/19/2018 w sprawie
Nr 41/2019
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej upoważniono kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy 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;
 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości
limitów zobowiązań określonych w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.

12.

04 stycznia
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1610/2018 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 31 października 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
Nr 42/2019
eliminacji na etapach miejsko-gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. Zmiana dotyczy składu komisji
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

-71.

2.

3.

c.d.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE
c.d.

4.

5.

Ustalono termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Zarządzenie
przedszkoli klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020:
Nr 43/2019
1) termin składania wniosków :
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 marca 2019r. do dnia 15 marca
2019r.
- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 kwietnia 2019r. do dnia 24 maja
2019r.
2) termin weryfikacji wniosków i dokumentów przez komisje rekrutacyjne:
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18 marca 2019r. do dnia 19 marca
2019r.
- w postępowaniu uzupełniającym dnia 24 maja 2019r.
3) termin podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
oraz kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych:
- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 marca 2019r.
- w postępowaniu uzupełniającym w dniu 28 maja 2019r.
4) termin przyjmowania przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub klasy I szkoły
podstawowej, przygotowanie i przekazanie rodzicom uzasadnienia odmowy,
wnoszenia przez rodziców odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej,
rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola lub szkoły:
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 marca 2019r. do dnia 15 kwietnia
2019r.;
- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 29 maja 2019r. do dnia 24 czerwca
2019r.
Wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych Zarządzenie
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do Nr 44/2019
przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

-81.

2.

3.

13.

07 stycznia
2019r.

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 45/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2019r. - przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 2.500,00 zł.
(przeniesiono z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę należnego świadczenia Nr 46/2019
Nr 47/2019
pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierza rezerwy).

14.

09 stycznia
2019r.

15.

14 stycznia
2019r.

16.

15 stycznia
2019r.

17.

18 stycznia
2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano przekwalifikowania lokalu socjalnego nr 2 położonego przy ul. Zamkowej 14 Zarządzenie
w Skorogoszczy na lokal komunalny.
Nr 48/2019

Ogłoszono na dzień 22 lutego 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 53,40m2 położonego w Skorogoszczy przy
ul. Zamkowej 14 wraz z udziałem w wysokości 2235/10.000 w częściach wspólnych
budynku za cenę wywoławczą 53.822 zł (cena nieruchomości zwolniona z pod. VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ustalono cenę wywoławczą do II ustnego przetargu nieograniczonego, tj. obniżono
o 5% z kwoty 53.822 zł na kwotę 51.131 zł ( cena nieruchomości zwolniona z podatku
VAT). Przetarg ogłoszono na dzień 12 kwietnia 2019r. W celu przeprowadzenia
przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 49/2019
Z braku oferentów
przetarg nie odbył się.
-----------------------------Zarządzenie
Nr 89/2019r.
z dnia 28 lutego
2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Wyznaczono na gminnego koordynatora do przeprowadzenia wspólnego dla VII Grupy Zarządzenie
zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego postępowania na zakup energii Nr 50/2019
elektrycznej – Joannę Greniuch – Błaszko (inspektor w Urzędzie Miejskim).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 21 lutego 2019r. przetarg I ustny ograniczony na dzierżawę
Zarządzenie
gruntu na okres do 5 lat – części działki nr 645 o pow. 30m2 położonej przy ul.
Nr 51/2015
Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania – jako grunt pod kiosk
handlowy.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.

-91.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę w/w nieruchomości. Zmiana dot. składu komisji
przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 85/2019
z dnia 19.02.2019r.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w drodze przetargu Nr 52/2019
nieograniczonego w dzierżawę na okres do 3 lat - cześć działki nr 702 o pow. 62m2
położonej przy ul. Kościuszki – Węgierskiej w Lewinie Brzeskim. Sposób
zagospodarowania – jako grunt pod kiosk handlowy.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w drodze przetargu
nieograniczonego w dzierżawę na okres do 3 lat - cześć działki nr 778 o pow. 450m2
położonej w obrębie ulic Kościuszki - Okrzei w Lewinie Brzeskim. Sposób
zagospodarowania – jako ogródek przydomowy.

Zarządzenie
Nr 53/2019

Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 54/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
- działka nr 338/1 o pow. 0,1751 ha w wysokości 23.612,00 zł,
- działka nr 338/8 o pow. 0,0451 ha w wysokości 14.157,00 zł,
- działka nr 338/9 o pow. 0,0590 ha w wysokości 18.520,00 zł,
- działka nr 338/10 o pow. 0,0596 ha w wysokości 18.708,00 zł,
- działka nr 338/18 o pow. 0,0645 ha w wysokości 18.821,00 zł,
- działka nr 338/20 o pow. 0,0417 ha w wysokości 13.090,00 zł,
- działka nr 338/22 o pow. 0,0453 ha w wysokości 14.220,00 zł,
- działka nr 338/24 o pow. 0,0553 ha w wysokości 17.359,00 zł,
- działka nr 338/28 o pow. 0,0423 ha w wysokości 13.278,00 zł,
- działka nr 338/29 o pow. 0,0530 ha w wysokości 16.637,00 zł,
- działka nr 338/30 o pow. 0,0746 ha w wysokości 21.768,00 zł,
- działka nr 338/31 o pow. 0,0626 ha w wysokości 18.267,00 zł,
- działka nr 338/32 o pow. 0,0529 ha w wysokości 16.605,00 zł,
- działka nr 338/33 o pow. 0,0586 ha w wysokości 18.395,00 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
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Ogłoszono na dzień 11 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję Nr 90/2019 z dnia
04 marca 2019r.
przetargową.
Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 55/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor II) :
- działka nr 338/34 o pow. 0,0520 ha w wysokości 16.323,00 zł,
- działka nr 338/35 o pow. 0,0471 ha w wysokości 14.785,00 zł,
- działka nr 338/36 o pow. 0,0472 ha w wysokości 14.816,00 zł,
- działka nr 338/37 o pow. 0,0473 ha w wysokości 14.847,00 zł,
- działka nr 338/48 o pow. 0,0484 ha w wysokości 15.193,00 zł,
- działka nr 338/49 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130,00 zł,
- działka nr 338/50 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130,00 zł,
- działka nr 338/51 o pow. 0,0531 ha w wysokości 16.668,00 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Zarządzenie
Ogłoszono na dzień 11 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nr 91/2019 z dnia
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję 04 marca 2019r.
przetargową.
Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 56/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor III) :
- działki nr 338/53 o pow. 0,0474 ha w wysokości 13.530 zł,
- działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha w wysokości 13.558 zł,
- działki nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 13.644 zł,
- działki nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 13.644 zł,
- działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha w wysokości 13.558 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
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Ogłoszono na dzień 11 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

5.

Zarządzenie
Nr 92/2019 z dnia
04 marca 2019r.

Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 57/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor IV) :
- działki nr 338/70 o pow. 0,0414 ha w wysokości 13.244 zł;
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł;
- działki nr 338/79 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Ogłoszono na dzień 11 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję Nr 93/2019 z dnia
04 marca 2019r.
przetargową.
Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor V) :
- działki nr 338/82 o pow. 0,0500 ha w wysokości 15.995 zł,
- działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha w wysokości 15.726 zł,
- działki nr 338/84 o pow. 0,0498 ha w wysokości 15.632 zł,
- działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha w wysokości 15.664 zł,
- działki nr 338/89 o pow. 0,0503 ha w wysokości 15.789 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 12 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

Zarządzenie
Nr 58/2019

-----------------------------Zarządzenie
Nr 94/2019 z dnia
04 marca 2019r.
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4.

Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI) :
- działki nr 338/92 o pow. 0,0479 ha w wysokości 15.036 zł;
- działki nr 338/93 o pow. 0,0480 ha w wysokości 15.067 zł
- działki nr 338/94 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130 zł,
- działki nr 338/108 o pow. 0,0483 ha w wysokości 15.161 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 12 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.
Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VII) :
- działki nr 338/111 o pow. 0,0586 ha w wysokości 18.395 zł,
- działki nr 338/120 o pow. 0,0591 ha w wysokości 18.551 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 12 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

5.

Zarządzenie
Nr 59/2019

-----------------------------Zarządzenie
Nr 95/2019 z dnia
04 marca 2019r.
Zarządzenie
Nr 60/2019

-----------------------------Zarządzenie
Nr 96/2019 z dnia
04 marca 2019r.

Ustalono cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 61/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Kantorowicach (Sektor VIII) :
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.072 zł,
- działki nr 340/7 o pow. 0,0507 ha w wysokości 15.915 zł,
- działki nr 340/12 o pow. 0,0582 ha w wysokości 18.269 zł,,
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4.

5.

- działki nr 340/13 o pow. 0,0582 ha w wysokości 18.269 zł,
- działki nr 340/14 o pow. 0,0574 ha w wysokości 18.018 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszono na dzień 12 kwietnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

-----------------------------------

Zarządzenie
Nr 97/2019 z dnia
04 marca 2019r.

18.

21 stycznia
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Powołano niestałego członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Pana Zarządzenie
Lesława Witkowskiego – uprawnionego urbanistę do uczestniczenia w pracach Nr 62/2019
Komisji dot. projektu – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lewin Brzeski.

19.

25 stycznia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Skorogoszczy przy ul. Zarządzenie
Opolskiej nr 33 o pow. użytkowej 56,07m2 + pomieszczenia przynależne poza Nr 63/2019
budynkiem mieszkalnym w wysokości 56.898 zł wraz z udziałem wynoszącym
2691/10000 w gruncie działki nr 97 o pow. 0,1900 ha w wysokości 18.074 zł. Cena
nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

20.

23 stycznia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 64/2019
Brzeskim z dnia 23 stycznia 2019r.

21.

24 stycznia
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie:
Zarządzenie
1) Różyna zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 6 lutego 2019r. Z braku kandydata na
Nr 65/2019
sołtysa – wyborów nie przeprowadzono;
2) Leśniczówka zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 13 lutego 2019r. Ponownie
Nr 66/2019
wybrano na sołtysa Panią Dorotę Kotyła;
3) Borkowice zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 20 lutego 2019r. na sołtysa
Nr 67/2019
wybrano Panią Danutę Stanisławską
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23.

28 stycznia
2019r.

ROLNICTWO
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NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

24.

30 stycznia
2019r.

FINANSE

4.

5.

Zarządzenie
W celu przeprowadzenia przetargu „Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowę Nr 68/2019
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski” powołano Komisję Wybrano ofertę ZMK
Przetargową. Termin składania ofert – 12.02.2019r.
Spółka z o.o. Lewin
Brzeski
Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych
Nr 69/2019
w Lewinie Brzeskim przy ulicy Radosnej:
- działki nr 1221 o pow. 0,0033 ha;
- działki nr 1222 o pow. 0,0033 ha;
- działki nr 1223 o pow. 0,0033 ha;
- działki nr 1230 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1231 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1232 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1233 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1234 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1235 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1236 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1237 o pow. 0,0032 ha;
- działki nr 1238 o pow. 0,0032 ha;
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
2019r.:
 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości 651,66 zł
 przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 59.662,00 zł
(decyzja Wojewody Opolskiego – dotacja na sfinansowanie wypłat zasiłków
energetycznych)
Przeniesienie planowanych wydatków dotyczy :
- zmniejszenia środków pochodzących z rezerwy ogólnej;
- zmniejszenie środków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach
z przeznaczeniem na:
ustanowienie służebności gruntowej; zawarcie umowy w zakresie doradztwa
podatkowego w zakresie VAT; zabezpieczenie środków na dodatkowe
wynagrodzenie roczne w przedszkolach i gimnazjach; zabezpieczenie wkładu
własnego do programu pn. „Posiłek w domu i w szkole”; zabezpieczenie wkładu do
programu pn. „Senior +”.

Zarządzenie
Nr 70/2019
Nr 71/2019
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25.

05 lutego
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 76/2019
Brzeskim z dnia 05 lutego 2019r.

26.

07 lutego
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

W celu dokonania czynności przedinwentaryzacyjnych tj. oględzin i oceny o dalszej Zarządzenie
przydatności lub likwidacji środków trwałych powołano Komisję Likwidacyjną
Nr 77/2019

27.

08 lutego
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego (podwyższenie kapitału Zarządzenie
zakładowego) w kwocie 150.000 zł do spółki Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie
Nr 78/2019
Brzeskim.

28.

11 lutego
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono I przetarg publiczny na sprzedaż zbędnego dla Gminy składnika majątku Zarządzenie
ruchomego – samochodu osobowego marki SKODA Superb 1,8 TSI Ambition DSG, Nr 79/2019
rok produkcji 2015 za cenę wywoławczą 44.500 zł (brutto). Termin składania ofert – Nr 80/2019
27 lutego 2019r.
Samochód zakupił
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Z.U.H.ARTMOT
Wyszków

29.

12 lutego
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 81/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 19 marca 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu - część działki nr 702 o pow. 62m2 pod kiosk handlowy położony przy ulicy Nr 82/2019
Kościuszki w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania – jako grunt pod kiosk
handlowy.
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Ogłoszono na dzień 19 marca 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu - część działki nr 778 o pow. 450m2 pod ogródek przydomowy położony Nr 83/2019
w obrębie ulic Kościuszki i Okrzei w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania –
jako grunt pod ogródek przydomowy.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

W celu przeprowadzenia przetargu „Budowa budynku socjalnego dla LZS Zarządzenie
w Skorogoszczy” powołano Komisję Przetargową. Termin składania ofert na realizacje Nr 84/2019
powyższego zadania ustalano na dzień 08.03.2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Powołano skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków osób Zarządzenie
ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy Nr 86/2019
Lewin Brzeski:
1. Waldemar Włodek
- Przewodniczący
2. Urszula Bandrowska
- członek
3. Magdalena Szczerbaty - członek
4. Agnieszka Wojdyła
- członek

19 lutego
2019r.

06 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

FINANSE

4.

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż :
- lokalu mieszkalnego położonego w Łosiowie przy ul. Głównej 121/5;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Moniuszki nr 37/14;
- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 3A/6

5.

Zarządzenie
Nr 98/2019
Nr 99/2019
Nr 100/2019

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 101/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

- 17 Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 07.12.2018r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Wędkarzy;
2) 11.12.2018r. wziął udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;
- spotkał się z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu;
- wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sarny Małe;
3) 18.12.2018r. spotkał się z Wojewodą Opolskim w sprawie budowy dróg lokalnych;
- wziął udział w spotkaniu opłatkowym Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim;
4) 19.12.2018r. 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;
5) 09.01.2019r. spotkał się z Prezesem Izby Gospodarczej w Opolu;
- wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z Dyrektorem Izby Gospodarczej Oddział w Brzegu;
6) 10 – 11.01.2019r. wziął udział w szkoleniu – inżynieria budownictwa;
7) 16.01.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w uroczystościach wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji w Opolu – Burmistrz otrzymał nagrodę
Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznawaną przez Opolską Izbę Gospodarczą;
8) 20.01.2019r. wziął udział w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w podsumowaniu Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych
HERODY 2019r.;
9) 21-22.01.2019r. wziął udział w konferencji w Aglomeracji Opolskiej;
10) 23.01.2019r. wziął udział w podsumowaniu rocznej pracy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu;
11) 25.01.2019r. wraz z Prezesem GS LZS w Lewinie Brzeskim wziął udział w posiedzeniu sprawozdawczym w Brzegu - Okręgu Opolskiego Piłki Nożnej;
12) 27.01.2019r. wziął udział w noworocznym spotkaniu zorganizowanym w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim przez Proboszcza Parafii
w Lewinie Brzeskim;
13) 30.01.2019r. spotkał się z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nt. organizacji Dożynek Wojewódzkich w gminie Lewin
Brzeski;
14) 08.02.2019r. wziął udział w spotkaniu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego – tereny inwestycyjne w gminie Lewin B rzeski;
15) 14.02.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z Dyrektorem Panią Kariną Bedrunka Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Samorządu
Województwa Opolskiego;
16) 18.02.2019r. spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego;
- spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego;
17) 20.02.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Borkowice i Mikolin;
18) 22.02.2019r. wziął udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;
19) 26.02.2019r. spotkał się z Posłem na Sejm RP Pawłem Grabowskim;
20) 08.03.2019r. wziął udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;
21) 09.03.2019r. wziął udział w spotkaniu w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim z okazji uroczystości Dnia Kobiet.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 04.12.2018r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Błażejowice;
2) 05.12.2018r. w spotkaniu z Prezesem PKS Brzeg;
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4) 20.12.2018r. w spotkaniu Wigilijnym w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim;
5) 10.01.2019r. w spotkaniu Aglomeracji Opolskiej nt. budżetu na 2019 rok;
6) 14.01.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - w konferencji nt. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku;
7) 25.01.2019r. w posiedzeniu Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych;
8) 05.02.2019r. w spotkaniu z Dyrektorem Izby Gospodarczej Oddział w Brzegu;
9) 06.02.2019r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Różyna;
10) 07.02.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – działań URBACT 3;
11) 11.02.2019r. w spotkaniu III edycji Akademii Biegania;
12) 12.02.2019r. w spotkaniu w Nysie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody;
- w spotkaniu Aglomeracji Opolskiej – komunikacja;
13) 13.02.2019r. w posiedzeniu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" – wdrażanie strategii;
- w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Leśniczówka;
14) 15.02.2019r. Walnym Zgromadzeniu Delegatów Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim;
15) 25.02.2019r. w spotkaniu z Dyrektorem Izby Gospodarczej Oddział w Brzegu;
16) 04.03.2019r. w uroczystościach w Łubnianach w podpisaniu umowy z Wojewodą Opolskim na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu 2019 –
2023”.
17) 05.03.2019r. w spotkaniu w Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nt. „Solidarni w obliczu zagrożeń” zorganizowane przez Aglomerację
Opolską.

Lewin Brzeski, marzec 2019r.
HB/BC
Burmistrz
Artur Kotara

