SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 10 września 2019 roku
do dnia 14 października 2019 roku
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Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

10 września
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 331/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
13.174 zł;
Nr 332/2019
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości - 109.725 zł;
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 377.005 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację
Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
zmniejszono środki w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie środków na realizację
świadczenia wychowawczego. Przeniesiono środki z tytułu zakończenia nauki
w oddziałach gimnazjalnych oraz w oddziałach gimnazjalnych o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz ze względu na zmniejszoną liczbę uczniów dowożonych.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 18 października 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na Zarządzenie
sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki nr 682/11 o pow. 0,0101 ha położonej przy Nr 333/2019
ul. Kościuszki 26 w Lewinie Brzeskim. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
4.045 zł, do ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% pod. VAT. Zgodnie z mpzp
miasta Lewin Brzeski – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności
zabudowy.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż dla najemcy Zarządzenie
lokalu nr 2 położonego przy ul. Zamkowej 14 w Skorogoszczy. Grunt zbywa się Nr 334/2019
na własność.

2.

11 września
2019r.

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego (dla Zarządzenie
właścicieli nieruchomości przyległych) nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 335/2019
nr 694/25 o pow. 0,0048 ha i działki nr 694/27 o pow. 0,0046 ha położonej w Lewinie
Brzeskim w obrębie ulicy Konopnickiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
4.610,00 zł. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% pod. VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-31.
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4.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego (dla Zarządzenie
właścicieli lokali Aleja Wojska Polskiego 18A) lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. Nr 336/2019
użytkowej 7,62m2 + pomieszczenia przynależne położonego w Lewinie Brzeskim przy
ulicy Aleja Wojska Polskiego 18A wraz
z udziałem wynoszącym 542/10000
w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 599 o pow. 0,0645 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.110,00 zł wraz z udziałem w gruncie
działki nr 98 w wysokości 2.820,00 zł. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

12 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze Zarządzenie
przetargu nieograniczonego – działki nr 272/4 o pow. 0,2000 ha położonej Nr 337/2019
w Oldrzyszowicach. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

FINANSE

Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania Zarządzenie
i przedłożenia materiałów do projektu budżetu na 2020 rok w terminie do dnia Nr 338/2019
30 września 2019r. oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego do dnia
15 października 2019 roku.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 288/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 339/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

16 września
2019r.

4.

5.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 289/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 340/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.
Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 277/2019 z dnia 03 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 341/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

-41.

2.

3.

5.

18 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Na wniosek IMPERIAL SHOW SP. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wydzierżawiono na Zarządzenie
okres 1 dnia tj. 26 września 2019r. grunt stanowiący własność gminy – część działki Nr 342/2019
nr 256 zlokalizowanej przy „Wzgórzu Wodniaków” w Lewinie Brzeskim. Grunt
wydzierżawia się pod miejsce posadowienia namiotu cyrkowego.
Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 338/96 o pow. 0,0684 ha położoną w granicach Nr 343/2019
istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po
byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI).
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 19.540,00 zł. Do ceny nieruchomości dolicza
się należny podatek VAT
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

6.

20 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej ( zabudowanej Zarządzenie
budynkiem użytkowym) składającej się z działki nr 126/9 o pow. 0,3098 ha i działki Nr 344/2019
nr 126/12 o pow. 0,0094 ha w wysokości 45.760,00 zł (cena nie podlega pod. VAT)
położonych w Chróścinie. Nieruchomość zbywana jest na rzecz jej użytkownika
wieczystego.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Ustalono cenę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej ( zabudowanej Zarządzenie
budynkiem użytkowym) działki nr 126/7 o pow. 0,3063 ha w wysokości 43.910,00 zł Nr 345/2019
(cena nie podlega pod. VAT) położonej w Chróścinie. Nieruchomość zbywana jest na
rzecz jej użytkownika wieczystego.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

7.

23 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 299/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 346/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.
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3.
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5.

8.

24 września
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 347/2019
Brzeskim z dnia 24 września 2019r.

9.

25 września
2019r.

FINANSE

Nieodpłatnie przekazano – samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy Ford Transit Zarządzenie
( o wartości 119.968,40 zł) na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim.
Nr 348/2019
Ogłoszono na dzień 08 listopada 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowej – działki nr 156/4 o pow. 0,0382 ha położonej Nr 349/2019
w Stroszowicach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.760,00 zł (nieruchomość
zwolniona z podatku VAT) + koszty dokumentacji niezbędnej do sprzedaży działki.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski - tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej
oraz jednorodzinnej.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

10.

30 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 300/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 350/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 307/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Nr 351/2019
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 352/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 37.835,94 zł;
Nr 353/2019
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości 96,06 zł
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
2.600,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację
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2.

3.
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5.

c.d.

FINANSE
c.d.

zadań z zakresu ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i prawa o aktach
stanu cywilnego, zadań dot. ewidencji kąpielisk, realizacji zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP. Zmniejszono dochody i wydatki w związku z upływem terminu
wykorzystania środków przyznawanych na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych. Przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na
realizację usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych w ramach Programu
Opieka 75+.)

11. 03 października
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 354/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

12. 07 października
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 5.000,00 zł;
Nr 355/2019
(dotyczy przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem
Nr 356/2019
na zadania związane e sportem).

13. 08 października
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Zarządzenie
na rzecz gminy działki nr 1/57 o pow. 0,0222 ha ( teren kompleksu sportowego) Nr 357/2019
położonej w Łosiowie.
Na wniosek najemcy wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Zarządzenie
9 położonego przy ulicy Matejki nr 3-5 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na Nr 358/2019
własność.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 1.357.122,03 zł;
Nr 359/2019
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki z przeznaczeniem na zwrot części Nr 360/2019

-71.
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3.

4.

c.d.

FINANSE
c.d.

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę świadczeń wychowawczych)

5.

14. 11 października
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na dzień 28 października 2019r. na Zarządzenie
„Przebudowę zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – Nr 361/2019
rekreacyjno – sportowy”. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji
przetargowej.

15. 14 października
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do Nr 362/2019
3 lat - działki nr 135/2 o pow. 0,1162 ha w drodze bezprzetargowej położonej
w Oldrzyszowicach. Sposób zagospodarowania jako ogródek przydomowy.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do Nr 363/2019
3 lat - działki nr 316/3 o pow. 0,3100 ha w drodze przetargu nieograniczonego
położonej w Borkowicach. Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Ustalono minimalne miesięczne stawki czynszu najmu (dzierżawy) lokali użytkowych, Zarządzenie
pomieszczeń gospodarczych, budynków gospodarczych oraz stawki czynszu Nr 364/2019
dzierżawnego gruntu.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 11.09.2019r. wziął udział w walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
2) 12.09.2019r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej;
- wziął udział w spotkaniu Izby Gospodarczej;
- wziął udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
3) 13.09.2019r. wziął udział w spotkaniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzegu;
- wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Łosiów;
4) 15.09.2019r. wziął udział w Dożynkach Parafialnych w sołectwie Sarny Małe;

-8- wziął udział w Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Polski splot” w Skorogoszczy;
5) 16.09.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza złożył wizytę i wręczył upominek rodzicom trojaczków z Lewina Brzeskiego;
- wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu Gminy Lewin Brzeski, również w spotkaniu uczestniczyli:
Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin Ociepa i Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK";
6) 19.09.2019r. wziął udział w święcie kukurydzy w Janowie ;
7) 22.09.2019r. wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w Dożynkach Parafialnych w sołectwie Przecza;
8) 24.09.2019r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Golczowice;
9) 25.09.2019r. wziął udział w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w podpisaniu umowy dot. wymiany kotłów na nowoczesne urządzenia
grzewcze;
- wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w otwarciu centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim;
10) 27.09.2019r. wziął udział w zorganizowanej imprezie pn. „Nasz Mundial – Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych” w Lewinie Brzeskim;
11) 08.10.2019r. wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski;
12) 09.10.2019r. wziął udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu;
13) 11.10.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej i wręczył nagrody
Burmistrza oraz listy gratulacyjne dla nauczycieli, którzy uzyskali nagrodę Ministra i Kuratora Oświaty.
14) 13.10.2019r. wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w VII edycji biegów ulicznych pn. „Lewin Biega 2019”.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 21.09.2019r. w rajdzie rowerowym;
2) 26.09.2019r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w konferencji pt. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”
3) 04.10.2019r. w spotkaniu Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pn. „Rola jednostek samorządu terytorialnego i pracodawców
w profilaktyce chorób zakaźnych. Priorytety zdrowotne dla województwa opolskiego, wytyczne, dobre przykłady”;
4) 05.10.2019r. w święcie piwa w Skorogoszczy.

Lewin Brzeski, październik 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

