
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO 

                   za okres od dnia 04 grudnia 2019 roku 

                           do dnia 30 marca 2020 roku 
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Lp. 

 

DATA 
 

WYDZIAŁ 
PROWADZĄCY 

 
DECYZJE,  POSTANOWIENIA, INFORMACJE 

 

 
NR ZARZĄDZENIA,  

(UWAGI ) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 grudnia 

2019r. 

 
FINNASE  

 
 
 

 
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2019r.: 
  -  zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości   - 48.223,84 zł, 
  -  zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości    -      153,00 zł; 
  -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                  -    1.000,00 zł; 
(decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszono dochody i wydatki w zakresie wypłat 
zasiłków stałych; wypłat świadczeń usług opiekuńczych oraz w związku z 
zablokowaniem środków. Zwiększono dochody i wydatki w związku z weryfikacją 
bieżących potrzeb; Przeniesiono środki z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków 
2% na rzecz Izby Rolniczej w Opolu). 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 423/2019 
  Nr 424/2019 
 

 
WYDZIAŁ OŚWIATY 

I SPRAW 
SPOŁECZNYCH 

 

  
 Wprowadzono regulamin użyczenia/korzystania z domków jarmarcznych   
 zlokalizowanych na Rynku w Lewinie Brzeskim w okresach zimowych,  związanym 
 z funkcjonowaniem tymczasowego lodowiska.  
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 425/2019 
 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 
 

 

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej. 
Zmiana dotyczy sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie i w gminnych 
jednostkach organizacyjnych. 
  

 
Zarządzenie 
  Nr 426/2019 
 

 
2. 
 
 

 

 
05 grudnia 

2019r. 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI    

 

 Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 468/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 
 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania 
 interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych dla Kierownika Wydziału RN – 
 dodano kolejną wspólnotę Lewin Brzeski, ul. Konopnickiej nr 6. 
   

 
Zarządzenie 
  Nr 427/2019 
 

 

FINNASE  
 
 

 
 W celu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku  
 obrotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 20 19r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną 
 i Zespoły Spisowe oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie  
 inwentaryzacji. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 428/2019 
 



- 3 - 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
3. 
 
 

 

 
06 grudnia 

2019r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    
 

 

 Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej – działki rekreacyjnej nr 371/3  
 o pow. 0,0543 ha w wysokości 17.440,00 zł położonej w Kantorowicach. Do ceny   
 nieruchomości dolicza się należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 429/2019 
 
 

 
4. 
 

 

 
07 grudnia 

2019r. 

     ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI   

 
 Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Matejki 
 Nr 19 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na własność. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 430/2019 
 

 
5. 
 
 

 

 
09 grudnia 

2019r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    
 

 

 Ogłoszono na dzień 16 stycznia 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  
 gruntu na okres do 3 lat - działkę nr 276/19 o pow. 0,2346 ha  
 położonej w Skorogoszczy. Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu 
 przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.  

Zarządzenie 
  Nr 431/2019 
Przetarg nie odbył się  
powodu braku wpłaty  
wadium. 

 
6. 
 
 

 

 
11 grudnia 

2019r. 

 
FINNASE  

 

 
 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2019r.: 
  -  zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości    -      1.005.000,00 zł; 
  -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                   -             3.882,76 zł; 
 (pismem Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na 
 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki przeniesiono z przeznaczeniem na 
 realizację zadań statutowych). 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 432/2019 
  Nr 433/2019 
 

 
7. 
 
 

 

 
17 grudnia 

2019r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej  
 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego na 
 okres do 5 lat składającej się z części działki nr 267 położonej w Kantorowicach  
 i działki nr 279/6  położonej w Nowej Wsi Małej o pow. 83,50m2  . Sposób  
 zagospodarowania jako pas zieleni.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ogłoszono na dzień 27 lutego 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
 w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji 
przetargowej. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej. 
 
  

 

Zarządzenie 
  Nr 434/2019 
 
 
 
-----------------------------  
Zarządzenie 
Nr 459/2020 
z dnia 20.01.2020r. 
-----------------------------  
Zarządzenie 
Nr 493/2020 
z dn. 19 lutego 2020r. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie 
 dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej  w Lewinie  
 Brzeskim z dnia 17 grudnia 2019r. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 435/2019 
 

 
8. 
 
 

 

 
19 grudnia 

2019r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2019r.: 
  -  zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości    -           5.000,00 zł; 
  -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                   -       103.527,47zł; 
(pismem Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki przeniesiono z przeznaczeniem na 
podstawową działalność jednostek oświatowych). 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 436/2019 
  Nr 437/2019 
 

 
9. 
 
 

 

 
20 grudnia 

2019r. 

 
GOSP0DARKA 
KOMUNALNA. 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

Ustalono cennik opłat na cmentarzu komunalnym w Lewinie Brzeskim: 
 - opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat;  
 - opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany (grobowiec); 
 - opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze  
   wykonujące usługi na terenie cmentarza. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 438/2019 
 
 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 

 

Wybrano ofertę na realizację w okresie od 01 stycznia 2020r.do 31 maja 2020r.  
zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie 
upowszechnianie  sportu 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 wynosi  - 85.000,00 zł. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 439/2019 
 
 
 

 

 Wybrano ofertę na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie ochrony 
 i promocji zdrowia – zadanie 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 440/2019 
 

 
 Wybrano ofertę na realizację w 2020 roku zadania publicznego na rzecz osób 
 niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób  
 niepełnosprawnych  - Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych  
 „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie zadania wynosi  -  
 5.000,00 zł. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 441/2019 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
10. 

 
 

 
23 grudnia 

2019r. 

 
FINNASE  

 

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

 
Zarządzenie 
  Nr 442/2019 
 

 
11. 

 
 

 

 
30 grudnia 

2019r. 

 
FINNASE  

 

 

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług 
wprowadzono zasady weryfikacji kontrahentów Gminy Lewin Brzeski zgodnie z tzw. 
białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 443/2019 
 

 

Wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości dla zadania współfinansowanego ze 
środków budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Przebudowa zabytkowego budynku 
Willa XIX w. W Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekrecyjno - sportowy”. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 444/2019 
 

 
12. 

 
02 stycznia 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 
 Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale NR XVII/110/2019 Rady Miejskiej 
 w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
 2020 rok oraz uchwały NR XVII/111/2019 w sprawie 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. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 445/2020 
 

 
 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  2020 rok oraz ustalenie planu finansowego Urzędu 
 Miejskiego w Lewinie Brzeskim na 2020 rok.  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 445/A/2020 
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  3. 4. 5. 

 
12. 

 
07 stycznia 

2020r. 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
  

 

 Wyrażono zgodę na oddanie w użyczenie na zasadach  przepisów partnerstwa 
 publiczno – prywatnego tj. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki  
 prorodzinnej, ochrony zdrowia a także realizacji przez gminę z udziałem partnerstwa 
 prywatnego celów określonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na okres 
 od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. lokal użytkowy o pow. 76,50m2, 36,75m2, 19,65m2,  
13,80m2 położonych w budynku stanowiącym zasób komunalny gminy Lewin Brzeski 
 przy ulicy Kościuszki Nr 52 w Lewinie Brzeskim na prowadzenie działalności  
 gospodarczej pn. Reh-art. Barbra Janek  z siedzibą przy ulicy Kościuszki Nr 52  
 w Lewinie Brzeskim. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 446/2020 
 

 
13. 

 
10 stycznia 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Skorogoszczy przy ul. Placu  
 Wolności 11 pow. użytkowej 51,92m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości  
 64.240,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 1.470/10.000 ułamkowej części gruntu  
 działki nr 126/2 o pow. 0,0750 ha w wysokości 5.700,00 zł. Cena nieruchomości  
 zwolniona z podatku VAT. Zbycie lokalu na rzecz najemcy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 447/2020 
 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Skorogoszczy przy ul.    
 Zamkowej 14 pow. użytkowej 52,10m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości  
 44.360,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 2033/10.000 ułamkowej części gruntu  
 działki nr 140 o pow. 0,1100 ha w wysokości 10.200,00 zł. Cena nieruchomości  
 zwolniona z podatku VAT. Zbycie lokalu na rzecz najemcy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 448/2020 
 
 

 
 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. 
 Hallera 11 pow. użytkowej 43,68m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości  
 68.740,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 940/10.000 ułamkowej części gruntu  
 działki nr 683/1 o pow. 0,0465 ha w wysokości 3.840,00 zł. Cena nieruchomości  
 zwolniona z podatku VAT. Zbycie lokalu na rzecz najemcy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 449/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 

 
 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. 
 Matejki 3-5 pow. użytkowej 40,70m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości  
 88.436,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 800/10.000 ułamkowej części gruntu  
 działki nr 1311 o pow. 0,0386 ha w wysokości 2.874,00 zł. Cena nieruchomości  
 zwolniona z podatku VAT. Zbycie lokalu na rzecz najemcy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 450/2020 
 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. 
 Matejki 3-5 pow. użytkowej 57,50m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości  
 120.570,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 1068/10.000 ułamkowej części gruntu  
 działki nr 1311 o pow. 0,0386 ha w wysokości 3.840,00 zł. Cena nieruchomości  
 zwolniona z podatku VAT. Zbycie lokalu na rzecz najemcy. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 451/2020 
 
 

 
 FINNASE  

 

 
 Wprowadzono „Instrukcję przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim 
 w Lewinie Brzeskim oraz u Inkasenta”. 

 
Zarządzenie 
  Nr 452/2020 
 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
 

 
Postanowiono umorzyć zaległość z tytułu opłat czynszowych za najem mieszkań 
komunalnych zmarłym najemcom -  lokalu położonego przy : 
- ulicy Głównej 1A/4 w Łosiowie w wysokości 5.109,71 zł, 
- ulicy Mickiewicza 8B/1 w Lewinie Brzeskim w wysokości 2.305,81 zł, 
- ulicy Moniuszki 39/8 w Lewinie Brzeskim w wysokości 866,60 zł, 
- ulicy Mickiewicza 134/4 w Lewinie Brzeskim w wysokości 5.788,50 zł. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 453/2020 
 

 
14. 

 
13 stycznia 

2020r. 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 
Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 
73 610 zł na rok 2020 ( udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli). 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 454/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
15. 

 
14 stycznia 

2020r. 

 
OŚWIATA  
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 

 Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 370/2029 Burmistrza Lewina Brzeskiego  
 z dnia 24 października 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  
 eliminacji na etapach miejsko -  gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich  
 konkursach przedmiotowych w roku  szkolnym 2019/2020. Zmiana dotyczy składu 
 komisji do przeprowadzenia etapu miejsko-gminnego Wojewódzkiego Konkursu 
 Matematycznego w miejsce Pani Kariny Gwardyńskiej jest Pan Władysław 
Bacajewski. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 455/2020 
 

 
16. 

 
15 stycznia 

2020r. 

 
BUDOWNICTWO 
I INWESTYCJE 

 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony  na dzień 30 stycznia 2020r. na „ Budowę ścieżek  
 pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj  
 i wybuduj”. W celu przeprowadzenia postepowania przetargowego powołano skład  
 komisji przetargowej.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej. 
 

 

Zarządzenie 
  Nr 456/2020 

 

 
---------------------------- 
Zarządzenie  
 Nr 480/A/2020 
z dnia 31 stycznia 
2020r. 
Wybrano ofertę firmy 
KRAW-BUD Opole 
4.949.999,70 zł 

 
17. 

 
17 stycznia 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Przekazano w administrowanie dla Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim 
 Sp. z o.o. przy ul. Konopnickiej 3 w Lewinie Brzeskim nieruchomość – działkę  
 nr 719/26 o pow. 0,0431 ha (droga) pełniąca funkcję komunikacyjną pomiędzy ulicą 
Chopina a Moniuszki w Lewinie Brzeskim. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 457/2020 
 
 

 
18. 

 
20 stycznia 

2020r. 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 

 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Przecza 
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 27 stycznia 2020r. Na sołtysa wybrano Panią 
 Monikę Kasiuba. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 458/2020 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Ogłoszono na dzień 27 lutego 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
 gruntu na okres do 3 lat nieruchomość gruntową działkę nr 135/1  pow. 0,0700 ha  - 
 położonej w obrębie m. Wronów.  Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej. 

 

Zarządzenie 
  Nr 460/2020 
 
 
----------------------------- 
Zarządzenie 
Nr 492/2020 
z dn. 19 lutego 2020r 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2020r. -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości -  84.600 zł; 
 ( przeniesiono środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na : 
 - zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu pn. „Marszałkowska inicjatywa sołecka  
    - Opolskie w latach 2020 – 2022”. 
 -  zabezpieczenia udziału własnego w zadaniu pn. Klub seniora”, 
 -  wydatki związane ze sportem. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 461/2019 
  Nr 462/2019 
 

 
19. 

 
  
 

 
21 stycznia 

2020r. 
 
 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 

 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ptakowice 
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 29 stycznia 2020r. Na sołtysa wybrano ponownie 
 Panią Barbarę Pikul. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 463/2020 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Ogłoszono na dzień 28 lutego 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej działki nr 236/2 o pow. 0,0900 ha położonej w Sarnach 
 Małych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.590 zł + koszty dokumentacji   
 niezbędne do sprzedaży działki w kwocie 1.653,31 zł. Wieś Sarny Małe nie posiada 
 mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  
 przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży w obszarze  
 zagospodarowania intensywnego – tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy  
 wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. W celu przeprowadzenia przetargu powołano  
 skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 464/2020 
Z braku oferentów 
przetarg nie został 
przeprowadzony. 
 
 
 

 
OŚWIATA 
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
 

 
  
 

 

Ustalono termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
 przedszkoli  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021: 

1) termin składania wniosków : 
        -  w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 2 marca 2020r. do dnia 13 marca  

   2020r. 
        -  w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 kwietnia 2020r. do dnia 22 maja 
            2020r. 

2) termin weryfikacji  wniosków i dokumentów przez komisje rekrutacyjne: 
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 marca 2020r. do dnia 17 marca  
   2020r. 

        -  w postępowaniu uzupełniającym dnia 25 maja 2020r. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 465/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  

c.d. 
 

OŚWIATA 
I SPRAWY 

SPOŁECZNE 
c.d. 

 
 

 

3)  termin podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych: 
- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18 marca 2020r. 

        - w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 maja 2020r. 
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 19 marca 2020r. do dnia 14 kwietnia 
    2020r.; 

        -  w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27 maja 2020r. do dnia 15 czerwca 
            2020r. 
 

 

 

 Wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych 
 pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do 
 przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz 
 dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby  
 punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 466/2020 
 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

  

 Ogłoszono na dzień 28 lutego 2020r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej działki nr 772/2 o pow. 0,0475 ha położonej w Lewinie  
 Brzeskim przy ul. Kościuszki.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.900 zł +  
 koszty dokumentacji niezbędnej do sprzedaży działki w kwocie 584,50 zł. Zgodnie  
 z mpzp miasta Lewin Brzeski przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa 
 jednorodzinna, uzupełniające – budynki towarzyszące ( garaże, mała architektura,  
 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej), dopuszczalne usługi bytowe. W celu 
 przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 467/2020 
Przetarg 
unieważniono 
Zarządzeniem  
Nr 506/2020 
z dn. 11.03.2020r.  
 

 
20. 

 
22 stycznia 

2020r. 

 
FINANASE  

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 468/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
  
 

 
c.d. 

 

 
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 drodze 
 bezprzetargowej na okres do  3 lat - cześć działki nr 593/4  o pow. 0,0094 ha 
  położonej przy ul. Aleja Wojska Polskiego  w Lewinie Brzeskim. Sposób  
 zagospodarowania – jako grunt pod tymczasowe obiekty budowlane. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres do 3 lat tj. od dnia  
1 marca 2020r. do dnia 28 lutego 2023r. w/w nieruchomość. 
  

 

Zarządzenie 
  Nr 469/2020 
 
 
 
-----------------------------  
Zarządzenie 
 Nr 491/2020 
z dn. 19.02.2020r. 

 
21. 

 
27 stycznia 

2020r. 

 
 ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Ogłoszono na dzień 06 marca 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej położonej w granicach istniejącego kompleksu działek 
 letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa 
 naturalnego w Kantorowicach - działki nr 371/3 o pow. 0,0543 ha za cenę wywoławczą 
17.440,00 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Wprowadzono zmianę w  powyższym zarządzeniu. Zmiana dotyczy składu komisji 
 przetargowej.    
 

 
Zarządzenie 
  Nr 470/2020 
 
 
 
 

----------------------------  
Zarządzenie 
Nr 504/2020 
z dn.5.03.2020r.  

 
22. 

 
28 stycznia 

2020r. 

 
 ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI    

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 
 letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa  
 naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) : 
 - działki nr 338/24 o pow. 0,0553 ha za cenę wywoławczą 17.330,00 zł, 
 - działki nr 338/25 o pow. 0,0499 ha za cenę wywoławczą 15.880,00 zł, 
 - działki nr 338/26 o pow. 0,0496 ha za cenę wywoławczą 15.700,00 zł, 
 - działki nr 338/28 o pow. 0,0423 ha za cenę wywoławczą 13.390,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.  
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 471/2020 
 
 
 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 
 letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa  
 naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor II) : 
 - działki nr 338/35 o pow. 0,0471 ha za cenę wywoławczą 14.910,00 zł, 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 472/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
  
 

 

c.d. 
 
 

 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI   c.d. 
 
 
  

 
 - działki nr 338/36 o pow. 0,0472 ha za cenę wywoławczą 14.940,00 zł, 
 - działki nr 338/49 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260,00 zł, 
 - działki nr 338/50 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 
 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 za cenę wywoławczą 15.010,00 zł, 
 - działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 15.040,00 zł, 
 - działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 15.040,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 473/2020 
 
 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 
 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 za cenę wywoławczą 13.290 zł; 
 - działki nr 338/74  o pow. 0,0385 ha za cenę wywoławczą 12.190 zł; 
 - działki nr 338/78  o pow. 0,0418 ha za cenę wywoławczą 13.420 zł; 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 474/2020 
 
 
 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu 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 338/83 o pow. 0,0501 ha za cenę wywoławczą 16.000 zł,  
 - działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha za cenę wywoławczą 16.020 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 475/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
  
 

 
c.d. 

 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI   c.d. 

 

 Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
 przetargu 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 za cenę wywoławczą 15.380 zł 
 - działki nr 338/93     o pow. 0,0480 ha za cenę wywoławczą 15.400 zł 
 - działki nr 338/94     o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260 zł 
 - działki nr 338/108   o pow. 0,0483 ha za cenę wywoławczą 15.280 zł 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wprowadzono zmianę w załączniku (wykazu) do w/w zarządzenia. Zmiana dotyczy 
numeru księgi wieczystej 

 
Zarządzenie 
  Nr 476/2020 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------  
Zarządzenie 
Nr 516/2020 
z dn. 19.03.2020r. 

 
23. 

 
30 stycznia 

2020r. 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 

 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sarny Małe  
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 08 lutego 2020r. Na sołtysa wybrano ponownie 
 Panią Danutę Daszkiewicz. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 477/2020 
 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI    

 

 Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal   
 mieszkalny nr 1 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki nr 76a . 
  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 478/2020 
 

 
24. 

 
31 stycznia 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 479/2020 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 

 
Zarządzenie 
  Nr 480/2020 

 
25. 

 
03 lutego 

2020r. 

 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Ustalono regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej. 

 
Zarządzenie 
  Nr 481/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  

c.d. 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI    

 

 Udostępnia się dla Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski ul. Konopnickiej 51 na 
 okres do 3 lat nieruchomość gruntową – część działki nr 814 o pow. 12,50 m2 

  położonej w obrębie ulicy Buczka w Lewinie Brzeskim. Grunt udostępnia się jako 
 miejsce postawienia ruchomych pojemników na odpady mieszkańców Wspólnoty. 
 

 
Zarządzenie 
 Nr 482/2020 

 

 
26. 

 
06 lutego 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 
 

 
 Wyrażono zgodę na nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat dla Towarzystwa Przyjaciół 
 Łosiowa i Okolice w Łosiowie – nieruchomość gruntową – część działki nr 458/3  
 o pow. 0,0570 ha położonej w Łosiowie przy ulicy Kolejowej ( stadionie).   
 Nieruchomość oddaje się w celu aplikowania o środki unijne na zadanie pn. „Budowa 
 ogólnodostępnego placu zabaw w Łosiowie”. 
  

 
Zarządzenie 
 Nr 483/2020 
 

 
27. 

 
14 lutego 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 484/2020 

 
28. 

 
17 lutego 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2020r.  
 - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości    -   614,22 zł; 
 -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                  -  80.960 zł; 
 (pismo Wojewody Opolskiego, środki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych 
 dodatków energetycznych. Przeniesienie planowanych wydatków związane jest  
 z podstawową działalnością jednostek oświatowych. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 485/2020 
  Nr 486/2020 
 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 
 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kantorowice  
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 25 lutego 2020r. Na sołtysa wybrano ponownie 
 Pana Leszka Fornal. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 487/2020 
 

 
 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jaiona 
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 26 lutego 2020r. Na sołtysa wybrano ponownie 
 Pana Michała Janek – Jankowski. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 488/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
  
 

 
c.d. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 
 

 

 Ogłoszono na dzień 03 kwietnia 2020r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  
 lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 7,62m2 położonego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 
 18A w Lewinie Brzeskim wraz wynoszącym 542/10.000 ułamkowi części gruntu  
 w działce nr 599 o pow. 0,0645 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  
 7.930,00 zł, zwolniona z podatku VAT. W celu przeprowadzenia przetargu powołano 
 skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 489/2020 
 

    GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 
 Przekwalifikowano lokal socjalny nr 6 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Cichej  
19 na lokal komunalny.  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 490/2020 
 

 
29. 

 
20 lutego 

2020r. 

     
GOSPODARKA 
KOMUNALNA, 

MIESZKANIOWA 
I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

 

 Przekwalifikowano lokal socjalny nr 5 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego 16 na lokal komunalny.  
 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 494/2020 
 
 
 

 
30. 

 
24 lutego 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Lewinie 
Brzeskim przy ulicy Mickiewicza 24. Grunt zbywa się na własność. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 495/2020 
 

 
Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mikolinie przy 
ulicy Odrzańskiej 15. Grunt zbywa się na własność. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 496/2020 
 

 
31. 

 
25 lutego 

2020r. 

 
SPRAWY 

ORGANIZACYJNE 

 
 W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Różyna   
 zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 04 marca 2020r. Z braku kandydata na 
 sołtysa – wyborów nie przeprowadzono. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 497/2020 
 

 
32. 

 
27 lutego 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 
 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 37,40m2 + pomieszczenia 
 przynależne w wysokości 68.010 zł położonego przy ulicy Mickiewicza 1B w Lewinie 
 Brzeskim wraz z udziałem w ułamkowej części 656/10.000 gruntu działki nr 1250/8  
 o pow. 0,0780 ha w wysokości 3.450,00 zł. Sprzedaż dla najemcy lokalu. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 498/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI c.d. 

 

 Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 86,89m2 + pomieszczenia 
 przynależne w wysokości 135.780 zł położonego przy ulicy Matejki nr 19 w Lewinie 
 Brzeskim wraz z udziałem w ułamkowej części 3.346/10.000 gruntu działki nr 524/3  
 o pow. 0,304 ha w wysokości 8.940,00 zł. Sprzedaż dla najemcy lokalu. 
 Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 

 
Zarządzenie 
  Nr 499/2020 
 

 
33. 

 
04 marca 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie 
 wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji   
 budżetowej w ramach jednego rozdziału. 
 

 
Zarządzenie 
   Nr 500/2020 

 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI 

 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lewinie 
 Brzeskim przy ulicy Moniuszki 53. Grunt zbywa się na własność. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 501/2020 
 

 
34. 

 
05 marca 

2020r. 

 
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 drodze 
 przetargu nieograniczonego na okres do  5 lat - cześć działki nr 1324/1  o pow. 400m2 
  położonej w obrębie ulicy Aleja Wojska Polskiego i Mickiewicza   w Lewinie Brzeskim. 
 Sposób zagospodarowania – jako grunt pod działalnością. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 502/2020 
 
 

 

 Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej 
 stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 
 przetargu nieograniczonego na okres do  3 lat - cześć działki nr 180/5  o pow. 30m2 
  położonej w obrębie ulicy Aleja Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim. Sposób 
 zagospodarowania – jako grunt pod kiosk handlowy. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 503/2020 
 

 
35. 

 
11 marca 

2020r. 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 W celu przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi  
 z nakazu  organów Inspekcji Weterynaryjnej powołano rzeczoznawców: 
 - Pani Weronika Niemczyk, 
 - Pan Leszek Fornal. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 505/2020 
 

 
36. 

 
12 marca 

2020r. 

       
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż 
 nieruchomości gruntowej działki nr 772/2 położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. 
 Kościuszki.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.900 zł + koszty dokumentacji 
 i niezbędnej do sprzedaży działki w kwocie 584,50 zł.  

 
Zarządzenie 
  Nr 507/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  

c.d. 
 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI c.d. 

 

 Zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski teren przeznaczony pod zabudowę    
mieszkaniową jednorodzinną oraz budynki towarzyszące ( garaże, mała architektura, 
urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej), dopuszczalne usługi bytowe. Podano 
do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości  na okres 21 dni. 
 

 

 
37. 

 
19 marca 

2020r. 

 
FINNASE  

 

 

 Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok 
 2020r.  
 -  zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości    -   14.683,00 zł; 
 -  przeniesiono planowane wydatki w wysokości                  -    21.000,00 zł; 
 (na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu na  
 przygotowania i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  
 Polskiej; przeniesiono z rezerwy ogólnej  na wydatki związane z działalnością  
 statutową gminy).  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 508/2020 
  Nr 509/2020 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI 

 

 Ogłoszono na dzień 23 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych,  
 w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego  
 w Nowej Wsi Małej (Sektor I) : 
 - działki nr 338/24 o pow. 0,0553 ha za cenę wywoławczą 17.330,00 zł, 
 - działki nr 338/25 o pow. 0,0499 ha za cenę wywoławczą 15.880,00 zł, 
 - działki nr 338/26 o pow. 0,0496 ha za cenę wywoławczą 15.700,00 zł, 
 - działki nr 338/28 o pow. 0,0423 ha za cenę wywoławczą 13.390,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.  
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 510/2020 
 

 

 Ogłoszono na dzień 23 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych,  
 w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego  
 w Nowej Wsi Małej (Sektor II) : 
 - działki nr 338/35 o pow. 0,0471 ha za cenę wywoławczą 14.910,00 zł, 
 - działki nr 338/36 o pow. 0,0472 ha za cenę wywoławczą 14.940,00 zł, 
 - działki nr 338/49 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260,00 zł, 
 - działki nr 338/50 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.  
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 511/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

 

c.d. 
 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 
 
 

 

 Ogłoszono na dzień 23 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 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 za cenę wywoławczą 15.010,00 zł, 
 - działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 15.040,00 zł, 
 - działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 15.040,00 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 512/2020 

 

 

 Ogłoszono na dzień 23 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek 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 za cenę wywoławczą 13.290 zł; 
 - działki nr 338/74  o pow. 0,0385 ha za cenę wywoławczą 12.190 zł; 
 - działki nr 338/78  o pow. 0,0418 ha za cenę wywoławczą 13.420 zł; 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 513/2020 
 

 

 Ogłoszono na dzień 24 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych,  
 w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego  
 w Nowej Wsi Małej (Sektor IV) : 
- działki nr 338/65  o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 14.080 zł; 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 514/2020 
 

 

 Ogłoszono na dzień 24 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych,  
 w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego  
 w Nowej Wsi Małej (Sektor V) : 
 - działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha za cenę wywoławczą 16.000 zł,  
 - działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha za cenę wywoławczą 16.020 zł, 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 515/2020 
 



- 19 - 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI 

 

 Ogłoszono na dzień 24 kwietnia 2020r. I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
 gruntowych 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 za cenę wywoławczą 15.380 zł 
 - działki nr 338/93     o pow. 0,0480 ha za cenę wywoławczą 15.400 zł 
 - działki nr 338/94     o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260 zł 
 - działki nr 338/108   o pow. 0,0483 ha za cenę wywoławczą 15.280 zł 
 Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
 Zarządzenie 
  Nr 517/2020 
 

 
BUDOWNICTWO 
I INWESTYCJE 

 

Na podstawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lewin Brzeski  
Określono wzór wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłącza kanalizacyjnego. 
  

 
Zarządzenie 
  Nr 518/2020 
 

 
ROLNICTWO 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚ – 

CIAMI c.d. 
 

 

 Obniżono do II ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 10%  
 od ceny wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 24.590,00 zł na cenę 22.131,00 zł (cena  
 nieruchomości zwolniona z podatku VAT) nieruchomości – działki nr 236/2 o pow.  
 0,0900 ha położonej w Sarnach Małych. Wieś Sarny Małe nie posiada  mpzp. Zgodnie 
 ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
 Lewin Brzeski nieruchomość leży w obszarze zagospodarowania intensywnego –  
 tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.  
Termin przetargu ustalono na dzień 30 kwietnia 2020r. W celu przeprowadzenia 
przetargu powołano  skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 519/2020 
  Nr 520/2020 
 
 

 
38. 

 
24 marca 

2020r. 

 
 

ROLNICTWO 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚ – 
CIAMI 

 

 Obniżono do II ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 10%  
 od ceny wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 48.660,00 zł na cenę 43.794,00 zł ( cena 
 nieruchomości zwolniona z podatku VAT) nieruchomości – działki nr 272/4 o pow. 
 0,2000 ha położonej w Oldrzyszowicach. Wieś Oldrzyszowice nie posiada mpzp.   
 Zgodnie ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży w obszarze zagospodarowania intensywnego  
 – tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. 
 Termin przetargu ustalono na dzień 24 kwietnia 2020r. 
 W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej. 
 

 
Zarządzenie 
  Nr 521/2020 
  Nr 522/2020 
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1. 2. 3. 4. 5. 

  
c.d. 

 
BUDOWNICTWO 
I INWESTYCJE 

 
 Powołano Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej do planowania  
 i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lewin Brzeski oraz ustalono 
 regulamin jej działania. 
 Komisja w składzie: 
 - Artur Kotara                        -  Przewodniczący Komisji 
 - Iwona Zięba                       -  Członek komisji 
 - Ireneusz Szporek               -  Członek Komisji 
 - Rafał Poziemski                 -  Członek Komisji  
 - Aleksandra Skrzydlewska  -  Członek Komisji  
 

 
Zarządzenie 
  Nr 523/2020 
 
 

 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu: 
1) 09.12.2019r. wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski; 
2) 11.12.2019r. udzielił wywiadu dla radia PARK; 
3) 16.12. wziął udział w spotkaniu z liderami Akademii Biegania w Lewinie Brzeskim; 
4) 17.12.2019r. spotkał się z przedstawicielem TAURON; 
5) 18.12.2019r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim; 

                 -  wziął  udział w odbiorze remontowanej dzwonnicy w Golczowicach;  
                 -  wziął udział w audycji radiowej radio DOXA; 
                 -  wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Okręgu Opolskiego Piłki Nożnej; 

6) 19.12.2019r. wziął udział w spotkaniu wigilijnym w  Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim; 
                 -  wziął udział w spotkaniu wigilijnym z pracownikami Urzędu Miejskiego; 

7) 20.12.2019r. 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; 
                 -  wziął udział w spotkaniu wigilijnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie; 

8) 09.01.2020r. wziął udział w spotkaniu noworocznym z sołtysami sołectw gminy Lewin Brzeski; 
9) 10.01.2020r. wziął udział w otwarciu Klubu Seniora+ umiejscowionego w M-GDK w Lewinie Brzeskim; 
10) 11.01.2020r. wziął udział w Międzynarodowej Wystawie Gołębi Rasy King, która odbyła się w hali sportowej w Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, 
11) 12.01.2020r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Stowarzyszeniu Miłośników Turystyki "W drodze" z siedzibą w Skorogoszczy; 

                 -   wziął udział w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lewinie Brzeskim; 
12) 15.01.2020r.wziął udział w spotkaniu delegatów Brzeskiej Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu - wspólnie z rolnikami z powiatu brzeskiego i posłami,  

                     spotkanie odbyło się w M-GDK w Lewinie Brzeskim; 
            -   spotkał się z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  nt. sytuacji w rolnictwie; 
 
 



- 21 - 
 
 
                 -   wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w uroczystościach w Filharmonii Opolskiej na wręczaniu nagród Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019  
                     przez Opolską Izbę Gospodarczą;  

13) 17.01.2020r. spotkał się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy nt. termomodernizacji  budynku jednostki; 
                       -   wziął udział w Zebraniu Wiejskim w Łosiowie; 
14) 23.01.2020r. wziął udział w programie TVP Opole; 

                 -   spotkał się z Dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu, nt. kościoła farny w Lewinie Brzeskim; (dawnego kościoła                  
                     poewangelickiego; 

15) 25.01.2020r. spotkał z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim w sprawie przeprowadzenia remontu budynku jednostki; 
16) 27.01.2020r. wziął udział w odbiorze nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim; 

                 -   wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Przecza w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
                 -   spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego; 

17) 29.01.2020r. spotkał się z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa; 
                 - spotkał się z przedstawicielem TAURON; 

18) 30.01.2020r. spotkał się z lokalnymi Przedsiębiorcami na  tzw. „Śniadaniu Biznesowym”; 
19) 31.01.2020r. wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Opola, z Burmistrzami i Wójtami Gmin położonych w obrębie Opola nt. zagospodarowania odpadów; 
20) 04-05.02.2020r. wziął udział w warsztatach w Aglomeracji Opolskiej; 
21) 06.02.2020r. podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Opolskiego o współpracy partnerów  w projekcie LIFE – projekt pn. „Wdrożenie Systemu 

                     Zarządzania Jakością powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego; 
                  -  wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w otwarciu inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
                     w Lewinie Brzeskim". 

22) 07.02.2020r. wziął udział w uroczystościach otwarcia Komendy Powiatowej Policji w Brzegu; 
23) 08.02.2020r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sarny Małe w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
24) 17.02.2020r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Miejsko- Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim; 
25) 19.02.2020r. wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski; 
26) 25.02.2020r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Kantorowice w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
27) 26.02.2020r. spotkał się z Dyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opolu; 
28) 08.03.2020r. wziął udział z okazji uroczystości Dnia Kobiet w sołectwie Golczowice; 

                 -   wziął udział uroczystościach w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim z okazji Dnia Kobiet z terenu gminy Lewin Brzeski; 
29) 11.03.2020r. wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Sołtysa; 

                 -   podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Opolskiego w sprawie realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 
                     w latach 2020-2022” – dla każdego sołectwa 5.000,00 zł.  

 
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:  

1) 10.12.2019r. w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej; 

2) 18.12.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim w rozstrzygnięciu VII Gminnego Konkursu Pięknego Pisania Piórem; 

                       - w spotkaniu wigilijnym Biura Obsługi Finansowej w Lewinie Brzeskim; 
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3) 19.12.2019r. w spotkaniu wigilijnym w  Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim; 

4) 14.01.2020r. w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej nt. wsparcia kształcenia ogólnego; 

5) 15.01.2020r. w spotkaniu  Opolskiej Izby Gospodarczej na wręczeniu nagród Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019; 

6) 17.01.2020r. w posiedzeniu Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzegu; 

7) 19.01.2020r. w Domu Kultury w Łosiowie na I Gminnym Konkursie Kolęd, organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie; 

8) 22.01.2020r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – dot. programu e-Internet dla edukacji; 

9) 26.01.2020r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w podsumowaniu Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych           
                     HERODY 2020r.; 

10) 28.01.2020r. w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej – podział środków unijnych; 

11) 29.01.2020r. w wizycie studyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Opolu; 

   -  w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ptakowice w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

12) 30.01.2020r. w spotkaniu Klubu Sportowego „Olimpia” w Lewinie Brzeskim nt. „Biznes”; 

13) 31.01.2020r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – w forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego; 

                  -  w pożegnaniu Komendanta Powiatowej Ochotniczej Staży Pożarnej w Brzegu;   

14) 06.02.2020r. w wizycie studyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie; 

15) 19.02.2020r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w konferencji pn. „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy-Samorząd Przyszłości”; 

16) 20.02.2020r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w konferencji nt. tworzenia Centrum Usług Społecznych; 

17) 26.02.2020r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Jasiona w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej; 

18) 28.02.2020r. w konferencji w Kuratorium Oświaty w Opolu nt. „Koronowirusa”; 

19) 03.03.2020r. w konferencji na zamku w Brzegu zorganizowanej przez Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nt. „Jak chronić zabytki dziedzictwa  

                      kultury”; 

20) 04.03.2020r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Różyna w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej – z braku kandydatów wybory nie zostały 

                     przeprowadzone; 

21) 05.03.2020r. w spotkaniu PFRON w Opolu – nt. projektu „door-to-door”; 

22) 06.03.3030r. w konferencji w Kuratorium Oświaty w Opolu nt. „Lekcja: Enter”; 

23) 10.03.2020r. w zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

24) 11.03.2020r. w spotkaniu z Sołtysami z okazji Dnia Sołtysa. 

 
 
Lewin Brzesk, marzec 2020r.                                                                                                                                        B u r m i s t r z 
Sporządził : Wydział Organizacyjny                                                                                                                             /-/ Artur Kotara 
                                                                                                                     
HB/BC 
 

 


