SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 13 maja 2019 roku
do dnia 31 maja 2019 roku

-2-

Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

20 maja
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 174/2019
3 lat - działki nr 21/4 o pow. 1,2472 ha położonej w Przeczy.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.

2.

22 maja
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Brzeski Zarządzenie
– części drogi gminnej działki nr 237 o pow. 0,0930 ha położonej w Buszycach na
Nr 175/2019
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – części działki nr 145/1 o pow.
0,4100 ha ( po podziale geodezyjnym) położonej w Buszycach.
Ogłoszono na dzień 25 czerwca 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu do 4 miesięcy położonych ( przy wejściu na plażę pomiędzy skateparkiem a
Nr 176/2019
wejściem na pomost) w obrębie ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim:
 (miejsce nr 1) cześć działki nr 414/84 o pow. 10m2;
W trakcie realizacji.
 (miejsce nr 2) część działki nr 414/84 o pow. 10m2
 (miejsce nr 3) część działki nr 414/84 o pow. 10m2
Sposób zagospodarowania – jako grunt pod małą gastronomię.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 25 czerwca 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych składających się z działek nr 294/2 i 293/2 Nr 177/2019
o łącznej pow. 0,2900 ha położonych w Chróścinie.
W trakcie realizacji.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Ogłoszono na dzień 25 czerwca 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
na okres do 3 lat gruntu – część działki nr 132/3 o pow. 0,3598 ha położonej
Nr 178/2019
w Przeczy.
W trakcie realizacji.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.

-31.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Udostępniono dla Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski Rynek 22 na czas Zarządzenie
nieoznaczony grunt stanowiący własność gminy – część działki nr 577/2 o pow. 6m2 Nr 179/2019
położony przy ul. Poprzecznej w Lewinie Brzeskim. Grunt udostępnia się jako miejsce
postawienia ruchomych pojemników na odpady mieszkańców Wspólnoty.

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe Zarządzenie
położone przy ul. Kościuszki nr 55 w Lewinie Brzeskim :
Nr 180/2019
- działka nr 1325/11 o pow. 0,0311 ha;
- działka nr 1325/11 o pow. 0,0615 ha
- część działki nr 1443 o pow. 0,3665 ha (po podziale geodezyjnym).
Sprzedaż następuje na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej działki nr 747/2 o pow. 0,0470 ha
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze Nr 181/2019
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat - działki nr 4/1 o pow. 0,2675 ha
położonej w Borkowicach.
Sposób zagospodarowania jako grunty inne niż rolne, pasieka.

3.

24 maja
2019r.

GMINNE CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
FINANSE

Uruchomiono i podjęto realizację zadań określonych w Planie Zarządzania Zarządzenie
Kryzysowego Gminy Lewin Brzeski.
Nr 181/A/2019

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości – 24.943,18 zł;
Nr 182/2019
(decyzja Wojewody Opolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych Nr 183/2019
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz pisma Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Opolu na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych.

-41.

4.

2.

3.

4.

5.

c.d.

FINANSE
c.d.

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 184/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

27 maja
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 05 lipca 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych (przeznaczonych pod zabudowę garaży) położonych przy Nr 185/2019
ul. Radosnej w Lewinie Brzeskim:
- działka nr 1221 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1222 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1223 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1230 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1231 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1232 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1233 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1234 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1235 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1236 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1237 o pow. 0,0033 ha za cenę wywoławczą 1.740 zł;
- działka nr 1238 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz gminy udziału wynoszącego 1/4 Zarządzenie
w nieruchomości położonej przy ul. Piasta Kołodzieja 16 w Lewinie Brzeskim, Nr 186 /2019
stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w gruncie działki nr 59/18 o pow.
0,2112 ha.
Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części Zarządzenie
nieruchomości gruntowej – działki nr 311/48 o pow. 0,1224 ha ( po podziale Nr 187/2019
geodezyjnym) położonej przy ul. Kolonii w Skorogoszczy.

5.

28 maja
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 188/2019
Brzeskim z dnia 28 maja 2019r.

-51.

2.

3.

6.

29 maja
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

4.

5.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługę długoterminowego Zarządzenie
kredytu bankowego w kwocie 2.068.015,18zł zł na finansowanie zadań Nr 189/2019
inwestycyjnych”. Termin składania ofert ustalono na dzień 7 czerwca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Rozbudowę i modernizacje punktu Zarządzenie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”. Termin składania Nr 190/2019
ofert ustalono na dzień 14 czerwca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 13.05.2019r. wziął udział naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;
2) 14.05.2019r. wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Lewin Brzeski;
- w podsumowaniu zamknięcia projektu „Oczyszczenie ścieków w Brzegu – faza III” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji;
3) 15.05.2019r. w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
4) 16-17.05.2019r. w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej;
5) 24.05.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza w wziął udział w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w Lewinie Brzeskim;
6) 27.05.2019r. spotkał się z Prezesem Polskiego Związku Działkowców w Lewinie Brzeskim i przedstawicielem TAURON nt. zasilenia ogrodów działkowych
w energię elektryczną;
7) 28.05.2019r. wziął udział naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”;
8) 29.05.2019r.podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowej Policji w Brzegu w sprawie realizacji zadania z zakresu służby prewencyjnej przez
policjantów Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
9) 30.05.2019r. spotkał się z Dyrektorem PGNiG z Opola;
10) 31.05.2019r. spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 14.05.2019r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu w konferencji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
2) 16.05.2019r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w konferencji „SENIOR W EUROPIE, POLSCE I REGIONIE OPOLSKIM”;
3) 17.05.2019r. w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
4) 21.05.2019r. w spotkaniu z Sołtysami w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich w gminie Lewin Brzeski;
5) 22.05.2019r. w rozstrzygnięciu konkursu zorganizowanego przez KRUS w Brzegu - Konkursu Plastyczny dla Dzieci;

-6- w spotkaniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim z Opolskim Kuratorem Oświaty i Kuratorem Oświaty z Niemiec – STEMSPAS IN LEWIN BRZESKI;
6) 23.05.2019r. w spotkaniu z Minister Beatą Kempa;
7) 29.05.2019r. w konferencji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pn. "15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej - perspektywa województwa opolskiego".

Lewin Brzeski, maj 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

