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I.   WSTĘP  

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 
130), od 2019 roku władze samorządowe mają obowiązek przygotowania i przedstawiania Radzie Miejskiej 
rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.  

Niniejszy raport został sporządzony przez Burmistrza Lewina Brzeskiego. Raport pełni funkcję sprawozdania z 
funkcjonowania Gminy Lewin Brzeski za 2019r. w szczególności z realizacji polityk, strategii, programów, 
uchwał, budżetu i realizacji zadań i kompetencji należących do jednostki samorządu terytorialnego jaką jest 
Gmina Lewin Brzeski. 

Raport ma na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań w obszarze 
zadań wyznaczonych przepisami prawa. 

 

II.   ZARZĄDZANIE GMINĄ  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej , Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego 

i wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek. Zadania 

publiczne służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty określa się jako zadania własne. Katalog zadań własnych 

został określony w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i są to między innymi zadania w 

zakresie gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych, zaopatrzenia w 

wodę, utrzymania czystości i porządku, pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony zabytków, współpracy 

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Gmina wykonuje również zadania zlecone określone w 

szeregu innych ustaw z zakresu administracji rządowej , są to m.in. sprawy obywatelskie, Urzędu Stanu 

Cywilnego, sprawy obronne, działalności gospodarczej, organizacja wyborów. Gmina może wykonywać także 

zadania z zakresu powiatu i województwa na podstawie porozumień zawartych w tymi jednostkami. 

 

1. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim  

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim wybrana na kadencję pięcioletnią liczy 15 radnych.  

 

W 2019 roku odbyło się : 

-  14 sesji Rady Miejskiej,  

-    4 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 

-  12 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

-    8 posiedzeń Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

-    0  posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Rodzaje uchwał 
 

Liczba uchwał w 2019 r. 

Budżet gminy i jego zmiany, WPF i jego zmiany, kredyty,  pożyczki 25 

Dotacje na rzecz innych jednostek 6 

Dotacje, dofinansowanie 1 

Gospodarka komunalna 2 
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Inwestycje na drogach  1 

Nadzór i kontrola, badania audyty 3 

Obiekty i urządzenia terenu wypoczynku letniego 2 

Ocena zasobów pomocy społecznej 1 

Opieka nad dziećmi 1 

Podatki, opłaty, ceny, wskaźniki, taryfy, stawki, średnie koszty 1 

Pomoc Społeczna 6 

Programy, Strategie 9 

Przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego 

3 

Samorząd Gminy 9 

Sprawozdania z działalności  3 

Statuty, Regulaminy Organizacyjne 8 

Szkoły, nauczyciele, uczniowie 7 

Wnoszenie wkładów do spółek 1 

Wybory 6 

Razem 95 

SKŁAD RADY  MIEJSKIEJ w kadencji 2018-2023 przedstawia się następująco: 

Lp.   Nazwisko i imię Funkcja 

1. Waldemar Włodek Przewodniczący Rady 

2. Laszuk Robert Wiceprzewodniczący Rady 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

3. Bacajewski Łukasz  Członek Rady 

4. Czepułkowski Piotr  Członek Rady 

5. Fornal Leszek Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

6. Górka Władysław Członek Rady 

7. Gąsiorowski Zbigniew Członek Rady 

7. Gwizdak Ilona Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji                        

9. Kamińska Paulina Członek Rady 

10. Kieroński Jacek Członek Rady 

11. Piszczek Stanisław  Członek Rady 

12. Pudło Roman Członek Rady 

13. Rak Antoni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

14. Zacharewicz Anna Członek Rady 

15. Zięba Dariusz  Członek Rady 

 

W wyniku rezygnacji Pana Przemysława Ślęzak z pełnienia funkcji radnego, w wyborach uzupełniających 
które odbyły się 24 listopada 2019r. mandat uzyskał Pan Leszek Fornal. 

 

2. Burmistrz Lewina Brzeskiego  

Funkcję Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 14 grudnia 2010 roku pełni Artur Kotara. Burmistrz wykonuje 
uchwały Rady Miejskiej, reprezentuje Gminę na zewnątrz oraz pełni funkcję kierownika Urzędu Miejskiego. 
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Zadania Gminy Burmistrz realizuje przy pomocy urzędu oraz przy pomocy jednostek organizacyjnych oraz 
spółek prawa handlowego reprezentując je jako zgromadzenie wspólników. 
 
W  2019 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego wydał 411 zarządzeń. I tak : 
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przygotował 237 zarządzeń, w tym  m.in. w zakresie : 
sprzedaży lokali mieszkalnych - 26,sprzedaży nieruchomości - 36, sprzedaży działek rekreacyjnych - 84, 
sprzedaży lokalu użytkowego - 3, sprzedaży nieruchomości pod zabudowę garaży - 2, oddania (sprzedaż)  
nieruchomości zbywanej na rzecz jej użytkownika wieczystego  - 2, dzierżawy nieruchomości – 65, nabycia 
nieruchomości na stan mienia gminnego - 4, ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu - 1, pełnomocnictwa 
- 2 inne – 12; 
Wydział Finansowo-Budżetowy  przygotował 91 zarządzenia, w tym: zmiany planu finansowego  do uchwały o 
zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok - 14, zmian w budżecie i zmiany planu 
finansowego jednostek budżetowych - 42, zmian planu finansowego jednostek budżetowych - 24, 
sprawozdanie finansowe gminnych jednostek organizacyjnych – 2, inne – 9; 
Wydział Organizacyjny  przygotował 15 , w tym : wybory sołtysów – 10, zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu – 1, inne- 4; 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska przygotował 17 zarządzeń, w tym: 
przekwalifikowania lokali mieszkalnych -10, opłaty na cmentarzu komunalnym – 1stawki czynszu za najem 
lokalu mieszkaniowego - 1, inne – 5; 
Wydział Budownictwa i Inwestycji   przygotował 14 zarządzenia, w tym: powołanie komisji przetargowych - 10, 
ewidencja zabytków gminy – 1, inne 3; 
Wydział Spraw Społecznych  i Oświaty  przygotował 34 zarządzenia, w tym : konkursów na dyrektorów 
placówek oświatowych - 12, powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie 
egzaminacyjne - 4, realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -10,rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół 
podstawowych – 2, inne – 16; 
Wydział Spraw Obywatelskich – przygotował 1 zarządzenie; 
Straż Miejska – przygotowała – 1 zarządzenie; 
Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego   przygotowało 1 zarządzenie; 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował 1 zarządzenie, 
 
W 2019 roku w Urzędzie Miejskim w zakresie zadań własnych przeprowadzono 7113 postępowań 
zakończonych decyzjami bądź pozwoleniami, wydano wiele opinii, uzgodnień, zaświadczeń.  
W zakresie zadań zleconych gminie sporządzono 152 aktów stanu cywilnego, wydano 1639 odpisów, udzielono 
21 ślubów cywilnych, wydano 1019 dowodów osobistych, wydano 27 decyzji meldunkowych, dokonano 868 
zameldowań/wymeldowań, dokonano 392 wpisów/zmian/wykreśleń z zakresu ewidencji działalności 
gospodarczej. 
 
 

3. Gminne jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego 

 

Lp. 

 

    Nazwa jednostki  

    organizacyjnej 

 

Forma prawna 

 

           Akt powołania 

 

Obsługa 

finansowo-

księgowa  

   1                              2            3                       4      5 

  1. 

   

Biuro Obsługi Wspólnej 

w Lewinie Brzeskim 

Jednostka 
budżetowa 

Utworzenie : uchwała Rady Miejskiej 

 Nr XXII/224/2016 z dn. 29.09.2016r. 

Jednostka we 
własnym zakresie 

  2. 

   

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Lewinie Brzeskim 

 

 

Jednostka 

budżetowa 

 

 

Utworzenie : orzeczenie Kuratora OiW z  

dn.23.08.1976r.  

uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/210/93  

z dn. 28.12.1993r.  

BOW 
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  3. 

  

  

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Łosiowie 

 

Jednostka 

budżetowa 

 

 

Utworzenie : orzeczenie Kuratora OiW z  

dn.23.08.1976r  

 uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/210/93  z dn. 

28.12.1993r.  

BOW 

 

  4. 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Skorogoszczy 

 

 

Jednostka 

budżetowa 

 

 

Utworzenie : orzeczenie Kuratora OiW z  

 dn.23.08.1976r.  

 uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/210/93  

 z dn. 28.12.1993r.  

BOW 

 

 

 

  5. 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1  

w Lewinie Brzeskim 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : decyzja Naczelnika MiG z  

 dn.01.09.1987r. Nr 0-5090/12/87 

BOW 

 

  6. Przedszkole Publiczne Nr 2  

w Lewinie Brzeskim 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : decyzja Naczelnika MiG z  

dn.01.09.1984r. Nr 0-5090/2/84  

BOW 

 

  7. 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1  

w Łosiowie 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : decyzja Naczelnika MiG z  

 dn.01.09.1984r. Nr 0-5090/3/84  

BOW 

 

  8. 

 

Przedszkole Publiczne  

w Przeczy 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : decyzja Naczelnika MiG z  

dn.01.09.1984r. Nr 0-5090/4/84 

BOW 

  9. 

 

Przedszkole Publiczne  

w Skorogoszczy 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : decyzja Naczelnika MiG z 

dn.01.09.1984r. Nr 0-5090/5/84 

BOW 

 

 10. 

 

Świetlica  Terapeutyczna  

w Lewinie Brzeskim 

 

Jednostka 

budżetowa 

 

Utworzenie : uchwała Rady Miejskiej  

Nr XXXV/313/98 z dn. 18.06.1998r ze zmianą 

Nr XXV/218/2001  z dn.06.09.2001r  

BOW 

 

 

11. 

 

Miejska i Gminna Biblioteka 

Publiczna  w Lewinie Brzeskim 

Instytucja 

kultury  

Utworzenie : uchwała Rady Narodowej  

Miasta i Gminy Nr XVI/72/86  z dn. 0.11.1986r 

Instytucja we 

własnym zakresie 

12. 

 

Miejsko – Gminny Dom Kultury w 

Lewinie Brzeskim 

Instytucja 

kultury  

Utworzenie : uchwała Rady Narodowej  

Miasta i Gminy  Nr XI/53/86  z dn. 31.01.1986r 

Instytucja we 

własnym zakresie 

13. Miejsko – Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Lewinie 

Brzeskim 

Jednostka 

budżetowa 

Utworzenie : uchwała Rady Narodowej  

Miasta i Gminy Nr X/59/90 z dn. 16.03.1990r 

Jednostka we 

własnym zakresie 

14. Usługi Wodno-Kanalizacyjne 

„HYDRO-LEW” Sp. z o.o. 

w Lewinie Brzeskim 

Spółka z o.o. 

100% udział 

gminy 

Utworzenie : uchwała Rady Miejskiej 

 Nr XXII/142/92 z dn.03.09.1992r. 

  

Osoba prawna we 

własnym zakresie 

15. Zarząd  Mienia Komunalnego   

w Lewinie Brzeskim 

Spółka z o.o. 

100% udział 

gminy 

Utworzenie : uchwała Rady Miejskiej  

          Nr III/8/2010 z dn. 22.12.2010r. 

Osoba prawna we 

własnym zakresie 

 

4.  Jednostki pomocnicze gminy 

         1.Samorząd Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski - obejmuje miasto Lewin Brzeski oraz Chorzelin 

 2.Sołectwo Błażejowice - obejmuje przysiółek Błażejowice 

 3.Sołectwo Borkowice - obejmuje wieś Borkowice, przysiółek Niwa 

 4.Sołectwo Buszyce - obejmuje wieś Buszyce 

 5.Sołectwo Chróścina - obejmuje wieś Chróścina 

 6.Sołectwo Golczowice - obejmuje wieś Golczowice 

 7.Sołectwo Jasiona - obejmuje wieś Jasiona 

 8.Sołectwo Kantorowice - obejmuje wieś Kantorowice 

 9.Sołectwo Leśniczówka - obejmuje przysiółek Leśniczówka 

 10.Sołectwo Łosiów - obejmuje wieś Łosiów 

 11.Sołectwo Mikolin - obejmuje wieś Mikolin, przysiółek Piaski 

 12.Sołectwo Nowa Wieś Mała - obejmuje wieś Nowa Wieś Mała 

 13.Sołectwo Oldrzyszowice - obejmuje wieś Oldrzyszowice 

 14.Sołectwo Przecza - obejmuje wieś Przecza, przysiółek Raski 

 15.Sołectwo Ptakowice - obejmuje wieś Ptakowice 

 16.Sołectwo Różyna - obejmuje wieś Różyna 
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 17.Sołectwo Sarny Małe - obejmuje wieś Sarny Małe 

 18.Sołectwo Skorogoszcz - obejmuje wieś Skorogoszcz 

 19.Sołectwo Stroszowice - obejmuje wieś Stroszowice 

 20.Sołectwo Strzelniki - obejmuje wieś Strzelniki 

 21.Sołectwo Wronów - obejmuje wieś Wronów 

 

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

1. Położenie i uwarunkowania geograficzne gminy  

                               Mapa województwa opolskiego z podziałem na powiaty i gminy 

                                                                             gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, aglomeracja opolska 

 

 

Gmina Lewin Brzeski leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, w zachodniej części województwa opolskiego przy 
głównych szlakach komunikacyjnych łączących południowo-zachodnią część Polski z rejonem środkowo-
południowym. Od północy granicę gminy stanowi rzeka Odra. Południowym obrzeżem biegnie autostrada A4, 
łącząca gminę Lewin Brzeski z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Małopolską. 

Źródło: www.odnowawsi.eu 

 
Ogólna powierzchnia Gminy Lewin Brzeski według stanu na dzień 31.12.2019r. 
wynosi 15902 ha, w tym gruntów będących własnością gminy jest 599,5747ha,  
z czego: 
- grunty komunalne miasta – 112,9177ha, 
- grunty komunalne wsi       – 486,6571ha. 
 

 

http://www.odnowawsi.eu/
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2. Ludność 
 
Liczba mieszkańców gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2019r. wynosiła 12.479 mieszkańców. 
 

D a n e  s t a t y s t y c z n e  

z a  l a t a  2 0 1 7 - 2 0 1 9  

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
2017 2018 2019 

K M Ogółem K M Ogółem K M Ogółem 

 1. Borkowice 150 140 290 150 143 293 149 141 290 

2. Borkowice - Błażejowice 58 61 119 58 62 120 58 61 119 

3. Borkowice - Niwa 32 33 65 31 32 63 31 31 62 

4. Buszyce 100 89 189 102 90 192 101 87 188 

5. Buszyce - Leśniczówka  64 69 133 62 69 131 60 67 127 

6. Chróścina 155 149 304 153 149 302 153 142 295 

7. Golczowice 111 121 232 112 122 234 106 123 229 

8. Jasiona 61 61 122 64 61 125 62 60 122 

9. Kantorowice 177 169 346 176 170 346 180 171 351 

10. Łosiów 750 686 1436 745 682 1427 738 680 1418 

11. Mikolin 134 124 258 126 122 248 122 116 238 

12. Mikolin - Piaski 17 18 35 17 17 34 17 16 33 

13. Nowa Wieś Mała 132 119 251 132 117 249 128 121 249 

14. Oldrzyszowice 173 146 319 174 145 319 169 149 318 

15. Przecza 244 261 505 245 257 502 243 256 499 

16. Przecza - Raski 23 25 48 22 25 47 24 26 50 

17. Ptakowice 128 128 256 131 128 259 123 132 255 

18. Różyna 142 146 288 140 146 286 139 140 279 

19. Sarny Małe 104 100 204 107 102 209 106 101 207 

20. Skorogoszcz 538 542 1080 536 535 1071 527 531 1058 

21. Stroszowice 83 79 162 83 77 160 83 76 159 

22. Strzelniki 177 182 359 176 180 356 174 177 351 

23. Wronów 58 85 143 56 84 140 54 83 137 

24. LEWIN BRZESKI 2928 2651 5579 2879 2611 5490 2848 2597 5445 

RAZEM 6539 6184 12723 6477 6126 12603 6395 6084 12479 
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Dane statystyczne 

za lata 2017-2019 

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
2017 2018 2019 

URODZENIA ZGONY URODZENIA ZGONY URODZENIA ZGONY 

1. Borkowice 1 3 2 2 1 2 

2. Borkowice - Błażejowice 4 1 1 0 1 0 

3. Borkowice - Niwa 0 0 1 2 1 0 

4. Buszyce 0 1 2 0 3 2 

5. Buszyce - Leśniczówka  3 1 1 0 3 1 

6. Chróścina 2 4 2 2 2 7 

7. Golczowice 3 3 1 0 4 3 

8. Jasiona 2 1 3 1 1 1 

9. Kantorowice 3 2 2 5 4 4 

10. Łosiów 13 23 11 18 16 15 

11. Mikolin 1 5 2 3 1 7 

12. Mikolin - Piaski 1 1 0 1 0 1 

13. Nowa Wieś Mała 4 2 6 2 3 2 

14. Oldrzyszowice 3 4 2 3 3 3 

15. Przecza 3 3 5 4 6 0 

16. Przecza - Raski 0 1 0 1 0 0 

17. Ptakowice 1 4 3 1 3 2 

18. Różyna 3 4 2 2 3 9 

19. Sarny Małe 3 6 2 1 2 4 

20. Skorogoszcz 9 15 14 13 8 7 

21. Stroszowice 0 1 2 3 1 2 

22. Strzelniki 6 7 3 6 2 5 

23. Wronów 2 4 1 1 0 3 

24. LEWIN BRZESKI 50 66 55 59 60 66 

RAZEM 117 162 123 130 128 146 
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IV. REALIZACJA PROGRAMÓW, STRATEGII ORAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  
 
1. Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022 

Strategia rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 – 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim Nr XXII/231/2016 w dniu 29 września 2016 roku.  Strategia przedstawia wizję rozwoju Gminy Lewin 
Brzeski określając w tym celu cele strategiczne, następnie cele operacyjne oraz przedsięwzięcia, za pomocą 
których planuje się osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Poniżej przedstawiono cele operacyjne założone w Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 – 2022:  

Lp. Nazwa celu operacyjnego Realizacja celu 

1. Zagospodarowanie 
terenów specjalnej strefy 
ekonomicznej. Pozyskanie 
terenów na mienie gminy 

Realizacja celu ma za zadanie przygotowanie wyspecjalizowanej oferty 
inwestycyjnej dla potencjalnych przyszłych przedsiębiorców. 
W ramach celu planuje się: działania wspierające mające na celu doprowadzenie 
do zagospodarowania obszaru specjalnej strefy ekonomicznej przez 
potencjalnych inwestorów, rozbudowę uzbrojenia technicznego obszarów 
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 
lokalizację przemysłu, pozyskanie na mienie gminy terenów zlokalizowanych w 
specjalnej strefie ekonomicznej. Działanie będzie miało pozytywny wpływ na 
decyzję potencjalnych inwestorów o wyborze lokalizacji swojej działalności, 
przystosowanie oferty inwestycyjnej do zmieniających się warunków 
zewnętrznych, promocję terenów inwestycyjnych. 

2. Ochrona Środowiska 
naturalnego. Rozwój 
rekreacji, turystyki, bazy 
hotelowej 
 

Realizacja celu ma za zadanie stworzenie, poprzez inwestowanie m.in. w 
infrastrukturę techniczną, warunków sprzyjających rozwojowi turystyki 
i rekreacji w gminie. 
W ramach celu planuje się: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Aglomeracji Lewin Brzeski, budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków w 
wybranych miejscowościach, pomoc w budowie indywidualnych oczyszczalni 
ścieków, dalsze zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych, rozwój 
bazy hotelowej, rekultywację terenu po składowaniu odpadów w Skorogoszczy, 
wyznaczenie i budowę cmentarza komunalnego w obrębie miasta Lewin Brzeski 
wraz z towarzyszącymi obiektami kubaturowymi np. kolumbarium, budowę, 
rozbudowę, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, realizację 
zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o odnawialne źródła energii, w tym 
działania komercyjne i z uwzględnieniem partnerstwa prywatnego, opiekę nad 
chronionymi obszarami przyrody, tworzenie centrów rekreacji w gminie, 
rewitalizację parków, starorzeczy, rozwój agroturystyki. 

3. Utrzymanie i rozwój 
zintegrowanej działalności 
rolniczej 
 

Cel strategiczny zakłada wykorzystanie potencjału rolniczego istniejącego w 
gminie poprzez działanie ukierunkowane na poprawę infrastruktury technicznej 
i społecznej, tworzenie dobrych warunków do rozwoju rolnictwa 
i przedsiębiorczości w sektorach około i pozarolniczych z uwzględnieniem 
zachowania stref ochronnych. Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez 
promocję walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych wsi. 
Wielofunkcyjny model rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa promować będzie 
pozarolnicze funkcje wsi, zmierzając do zniwelowania różnic rozwojowych w 
gminie. 

4. Wysoki poziom usług 
publicznych  
 

Realizacja tego celu strategicznego ma za zadanie dobre przygotowanie dzieci 
i młodzieży do funkcjonowania w warunkach społeczno – ekonomicznych 
głównie w sferze edukacji, kultury, rekreacji i opieki.  
W ramach celu planuje się: modernizację bazy szkolno – sportowej w gminie, 
wspieranie bibliotek z terenu gminy, podejmowanie działań zmierzających do 
podnoszenia poziomu edukacji w przedszkolach i szkołach, właściwy dobór 
kadry gwarantującej wysoki poziom nauczania,wspieranie inicjatyw mających na 
celu utworzenie w gminie placówek opieki dla najmłodszych – żłobków, 
tworzenie możliwości wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży, tworzenie 
możliwości poprawy warunków materialnych dzieci z rodzin uboższych, 
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tworzenie warunków dla aktywizacji społecznej seniorów, podjęcie działań w 
celu utworzenia na terenie gminy zamiejscowego oddziału Powiatowego Urzędu 
Pracy, wspieranie działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury oraz  sołectw, 
kontynuację i rozwój współpracy z Lokalnymi Grupami Działania, 
stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i innymi organizacjami społecznymi, 
wspieranie i współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych, kontynuację współpracy z Polskim Związkiem 
Wędkarskim. 

5. Rozwój wsi poprzez 
wykorzystanie możliwości 
wynikających z 
członkostwa w UE 
 

W ramach celu planuje się: współpracę z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie w zakresie doradztwa rolniczego, podniesienia 
kwalifikacji rolniczych poprzez szkolenia i różne formy edukacyjne, działania 
zmierzające do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
tworzenie warunków dla nowych miejsc pracy na wsiach – szczególnie w 
sektorze obsługi rolnictwa, usługach i różnych formach rzemiosła, rozwój 
przedsiębiorczości oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej i produkcji 
rolnej poprzez: przyciąganie kapitału i technologii umożliwiających efektywne 
wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, utworzenie i wdrażanie 
preferencyjnego programu „zdrowa żywność”, wyposażenie w elementy 
infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
gospodarstw rolnych i społeczności wiejskiej, dostosowanie produkcji rolnej do 
potrzeb rynku lokalnego i krajowego, kontynuację i rozwój programu „Odnowa 
wsi”  oraz innych programów umożliwiających poprawę warunków życia na 
wsiach (np. program LEADER), wykorzystanie walorów wsi do rozwoju rekreacji 
i turystyki. 

6. Budowa i modernizacja 
bazy sportowej 

Zadaniem powyższego celu strategicznego jest wykorzystanie potencjału gminy 
w zakresie możliwości rozwoju usług rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych 
w mieście i gminie.  
Cel jest uszczegółowieniem „Wizji rozwoju miasta i gminy Lewin Brzeski” w 
ramach zapewnienia wysokiego standardu życia, jak również jest uzupełnieniem 
innych celów strategicznych. W ramach realizacji celu planuje się: budowę 
centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w 
Lewinie Brzeskim, budowę boisk wielofunkcyjnych w gminie, budowę, 
rozbudowę i modernizację placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, budowę, 
rozbudowę kubaturowych obiektów, w tym szatniowo-sanitarnych przy 
istniejących i nowopowstałych boiskach, budowę i rozbudowę ścieżek i szlaków 
rowerowych, wspieranie i organizację imprez sportowych mających na celu 
rozwój kultury fizycznej  w gminie, rozwój usług w zakresie animatorów 
trenerów sportowych, z wykorzystaniem istniejącej bazy infrastrukturalnej 
i kadry, zagospodarowanie terenów po strzelnicach sportowych, rewaloryzacja 
strzelnic, budowę infrastruktury dla sportów wodnych na rzekach i zbiornikach 
wodnych w gminie, takich jak: przystanie, slipy, mariny itp. 

7. Dziedzictwo kulturowe Cel strategiczny ma za zadanie utrzymanie istniejącego dziedzictwa narodowego 
oraz rozwój placówek kultury. Cel powiązany jest z innymi celami takimi jak: 
rozwój turystyki, wysoki poziom oświaty, rozwój wsi. 
W ramach celu planuje się: wspieranie istniejących ośrodków kultury w Lewinie 
Brzeskim i Łosiowie oraz poszerzanie działalności kulturalnej w pozostałych 
miejscowościach, wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego, ochronę dóbr 
kultury takich jak: pałace, kościoły, kapliczki, krzyże pokutne, dworki, figury, 
parki, promocję kultury poprzez stałe imprezy (m.in.  Herody, Plenery Malarskie, 
Dni Róży, Dni Lewina, Biesiady Kresowiaków, Europejskie Dni Dziedzictwa) oraz 
materiały promocyjne (np. informatory, publikacje, wydawnictwa), poddanie 
procesowi rewitalizacji obszarów wymagających interwencji inwestycyjnej, 
przebudowę i remont poewangelickiego kościoła Św. Piotra 
i Pawła w Lewinie Brzeskim, podjęcie starań w kierunku zachowania 
historycznego układu miejscowości. 
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Powyższe cele strategiczne zostaną, zgodnie z zapisami Strategii, zrealizowane poprzez następujące 
przedsięwzięcia, przy których wykazano stopień ich realizacji: 

L.p. Przedsięwzięcie 

Planowany 
okres 

realizacji Stan realizacji przedsięwzięcia 

I. 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 

1. 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 2016-2022 

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego ulicy 
Kolejowej w Lewinie Brzeskim 

2. 
Budowa, przebudowa, remonty i 
modernizacja dróg 2016-2022 

W 2019r. dokonano przebudowy nawierzchni części 
ulic w Lewinie Brzeskim: Miodowa, drogi wewnętrzne 
przy ul. Chopina oraz ulicy Piasta Kołodzieja 

3. 
Przebudowa dróg na terenach 
wiejskich 2016-2017 

W 2019r. nie realizowano działań 

4. 

Budowa, przebudowa, remonty i 
modernizacja dróg transportu 
rolnego 2016-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

   5. 

Budowa chodników, ciągów pieszo-
rowerowych i ścieżek rowerowych na 
terenie gminy 2017-2022 

Wspólnie z Gminą Popielów przygotowano wniosek o 
dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na trasie: 
gm. Popielów- Mikolin, Skorogoszcz-Lewin Brzeski. 
Projekt został wybrany do dofinansowania ze 
środków UE w ramach RPO WO 2014-2020 - w trakcie 
realizacji 

6. 
Budowa węzła autostradowego w 
gminie 2016-2022 

Prowadzono korespondencję m.in. Z GDDKiA w 
sprawie 

7. 

Przebudowa centrum 
przesiadkowego przy PKP w Lewinie 
Brzeskim, Przeczy i Łosiowie 2017-2020 

W 2019r. zakończono realizację zadania. 

II. 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

1. Budowa lokali socjalnych 2017-2022  W 2019r. nie realizowano działań 

III. 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

1. 
Zakup specjalistycznego taboru 
samochodowego i sprzętu 2016-2022 

 W 2019r. nie realizowano działań 

  2. 
Poprawa stanu i liczebności 
sprzętowej jednostek OSP 2016-2022 

 W 2019r. nie realizowano działań  

3. 
Poprawa stanu i liczebności sprzętu 
do zabezpieczeń p.powodziowych 2016-2022 

 W 2019r. nie realizowano działań 

IV. 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

1. 
Budowa boisk sportowych przy PSP 
w Łosiowie 2017-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

2. 
Reorganizacja Publicznych 
Przedszkoli w Łosiowie 2016-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

3. Reorganizacja gimnazjum w Łosiowie 2016-2022 W 2019r. nie realizowano działań 

4. 
Termomodernizacja budynku PSP w 
Łosiowie 2017-2020 

Zadanie zrealizowano we współudziale środków UE w 
ramach RPO WO 2014-2020 
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5. 

Przebudowa z rozbudową budynku 
usług publicznych oraz adaptacja 
poddasza na cele PSP w Skorogoszczy 2016-2020 

Zadanie zrealizowano we współudziale środków UE w 
ramach RPO WO 2014-2020 

6. 

Remont pokrycia dachowego 
budynku Publicznego Przedszkola w 
Skorogoszczy 2016 

Zadanie zrealizowano w 2016r. 

7. 
Modernizacja boisk sportowych przy 
PSP w Lewinie Brzeskim 2016-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

V. 
 
OCHRONA ZDROWIA 
 

1. 

Rozbudowa budynku usług 
publicznych w Lewinie Brzeskim – ul. 
Kościuszki 52 2017-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

2. 

Budowa centrum integracji 
społecznej wraz z zespołem 
rekreacyjno-kapielowym w Lewinie 
Brzeskim 2016-2022 

Przygotowano dokumentacje aplikacyjną. Złożono, za 
pośrednictwem ZMK sp. z o.o., stosowne wnioski o 
udzielenie pomocy finansowej do UMWO i MSiT. 
Wniosek w UMWO został wybrany do 
dofinansowania. Z MSiT nie otrzymano odpowiedzi. 

VI. 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1. 
Rekultywacja terenu po składowaniu 
odpadów w Skorogoszczy 2017-2022 

Przekazano w użytkowanie prywatnemu podmiotowi 

2. 

Ochrona „in situ” gatunków roślin i 
zwierząt wraz z ochroną i odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin 
Brzeski” oraz budową i modernizacją 
infrastruktury towarzyszącej 2016-2017 

Zadanie zrealizowano w 2017r. 

3. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Lewin Brzeski i na 
terenie gminy 2016-2020 

Zakończono zadanie budowy przez gminną spółkę 
Hydro-Lew z wykorzystaniem środków pomocowych 
UE w ramach RPO WO 2014-2020 

4. 
Budowa, rozbudowa, modernizacja 
oświetlenia ulicznego w gminie 2016-2022 

Wykonano częściowe oświetlenie uliczne w 
miejscowościach: Kantorowice. Zakończono budowę 
ok. 90 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w mieście 
Lewin Brzeski  

5. 
Rewitalizacja parków na terenie 
gminy 2016-2022 

Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków 
sołeckich 

6. 

Budowa obiektów infrastruktury 
technicznej przy cmentarzach, takich 
jak np. kaplice, kolumbarium. 2017-2022 

W 2019r. nie realizowano działań 

7. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 2019 

Zmodernizowano w 2019r. GPSOK w Lewinie 
Brzeskim 

VII. 
 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 

1. 
Przebudowa, remont kościoła Św. 
Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim 2017-2022 

Złożono wniosek o dofinansowanie do UMWO i 
MKiDN – zrealizowano dokumentację projektową 

2. 
Rewitalizacja wyznaczonych 
obszarów wymagających interwencji 2016-2022 

 W 2019r. nie realizowano działań 

3. 
Budowa, przebudowa, remont, 
doposażenie świetlic wiejskich 2016-2022 

Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków 
sołeckich. Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w m. 
Strzelniki  
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4. Zagospodarowanie centrów wsi 2016-2022 
Realizowano poprzez budowę/montaż elementów 
małej architektury 

VII. 
 
KULTURA FIZYCZNA 

1. 
Rozbudowa i modernizacja placów 
zabaw 2016-2022 

Zmodernizowano szereg placów zabaw na terenach 
wiejskich oraz utworzono dwie Otwarte Strefy 
Aktywności (w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach) we 
współfinansowaniu z MSiT 

2. Budowa siłowni zewnętrznych 2016-2022 

 W 2019r. nie realizowano działań 

3. 

Budowa budynku szatniowo-
sanitarnego przy boisku w 
Skorogoszczy 2016-2022 

Zakończono budowę w 2019r. 

4. 
Budowa boisk wielofunkcyjnych w 
gminie 2016-2022 

Wykonano siedziska pod zadaszeniem jednej z trybun 
na stadionie w Lewinie Brzeskim przy współudziale 
środków UE. Otwarto tymczasowe lodowisko w 
Lewinie Brzeskim 
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2. Programy, uchwały obowiązujące i realizowane w 2019 roku 

Lp. Nazwa programu/Planu Akt regulujący Cele programu Sposoby realizacji 

1. Asystent rodziny i koordynator 
pieczy zastępczej 
 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej / Dz.U. z 
2013, poz.135 
 

Wspieranie rodziny 
przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych 
 

Zespół planowych działań mających na celu 
przywrócenie rodzinie zdolności do 
wypełniania tych funkcji, wsparcie asystenta 
rodziny na podstawie indywidualnego planu 
pracy z rodziną 
 

2. Wieloletni rządowy program 
wspierania finansowego gminy 
w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 
w latach 2014-2020”  
 

uchwała Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania 
 
 

Ograniczenie zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży z 
rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z 
terenów objętych wysokim 
poziomem bezrobocia i ze 
środowisk wiejskich oraz osób 
dorosłych, w szczególności osób 
samotnych, w podeszłym wieku, 
chorych lub osób 
niepełnosprawnych. 

Ze środków przekazanych gminom z 
Programu udziela się wsparcia w 
szczególności: dzieciom do czasu podjęcia 
nauki w szkole podstawowej, uczniom  do 
czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
osobom i rodzinom znajdującym się w 
określonych w ustawie sytuacjach, w 
szczególności osobom samotnym, w 
podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym – w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 
 

3. Opieka 75+  
 

Program „Opieka 75+” MRPiPS 
 

Poprawa dostępności do usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dla osób w wieku 
75 lat i więcej. 
 

Gminy, które przystępują do realizacji 
programu uzyskują finansowe wsparcie w 
realizacji  usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych, dla 
osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% 
przewidywanych kosztów realizacji zadania. 
W 2019 r. program realizowano w 
rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany 
nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat 
i więcej, ale także do osób pozostających w 
rodzinach. 
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4. Program „Rodzina 500+” 
 
 

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.z 
2016r. poz.195, z póź. zm.) 

Częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowaniem 
dziecka, w tym zaspokojenie jego 
potrzeb 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków, 
rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji, 
prowadzenie sprawozdawczości, terminowa 
wypłata świadczeń 
 

5. Program „Dobry Start” 
 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu 
"Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061) 

Częściowe pokrycie wydatków 
związanych z realizacją 
obowiązku szkolnego przez 
dziecko 

Wydawanie wniosków, rozpatrzenie , 
przyznawanie świadczeń, prowadzenie 
sprawozdawczości , terminowa wypłata 
świadczeń 

6. Program Operacyjny POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 
 

Program Operacyjny POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 
MRPi PS 
 
 

Zapewnienie  wsparcia osobom 
najuboższym w postaci posiłków i 
paczek żywnościowych, które 
przekazywane są przez 
organizacje współpracujące z 
Bankami Żywności. Za 
zarządzanie programem 
odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, za proces dystrybucji 
żywności odpowiada natomiast 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. 

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w 
najtrudniejszej sytuacji życiowej, których 
dochód nie przekroczy 
określonego poziomu, uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej. Program 
realizowany jest w kilkumiesięcznych 
cyklach, w ramach których obowiązują 
określone zasady i możliwości korzystania ze 
wsparcia. 
Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba 
w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić 
się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd 
otrzyma skierowanie do obioru paczki 
żywnościowej lub do skorzystania z posiłku. 

7. Program Senior+  

 

uchwała 157 Rady Ministrów z dnia 20 
grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–
2020 

Zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym 
seniorów poprzez rozbudowę 
infrastruktury ośrodków wsparcia 
w środowisku lokalnym oraz 
zwiększenie miejsc w placówkach 
„Senior +” przy dofinansowaniu 
działań jednostek samorządu w 
rozwoju na ich terenie sieci i 
Klubów „Senior +”.  

Zatrudniono koordynatora, który prowadzi 
m. in. usługi w zakresie aktywności 
ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od 
potrzeb stwierdzonych w środowisku 
lokalnym. 

Z oferty w 2019r. skorzystało ponad 20 osób 
w wieku powyżej 60 roku życia 
(nieaktywnych zawodowo). 
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8. Program przeciwdziała 
przemocy w rodzinie. 
 

 

uchwała 157 Rady Ministrów z dnia 20 
grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–
2020 

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie i ochrona jej ofiar 
poprzez: ograniczenie rozmiarów 
zjawiska przemocy w rodzinie; 
zwiększenie  skuteczności 
interwencji wobec problemu 
przemocy Rozwój specjalistycznej 
oferty pomocowej wsparcia dla 
rodzin i ofiar  przemocy; 
integrację działań wszystkich 
instytucji wobec problemu 
przemocy w rodzinie ; rozwój 
wiedzy, kompetencji i 
umiejętności reagowania wobec 
problemu przemocy ; 
podniesienie poziomu 
świadomości społecznej – zmiana 
postaw społecznych wobec  
zjawiska przemocy . 

Ustawodawca w art. 6 ust. 2 oraz art. 9 
wspomnianej ustawy wyznaczył gminom 
zadania z  zakresu przeciwdziałania 
przemocy rodzinie. Stosownie do jej zapisów 
zadaniem gminy jest tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w ramach którego funkcjonuje 
zespół interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
integrujący i koordynujący działalność na 
rzecz przeciwdziałania przemocy.   

9. Program współpracy gminy 
Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 
 

uchwała nr LIV/453/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 14 listopada 2018r. 
w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu 
współpracy gminy Lewin Brzeski z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  
 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Wsparcie realizacji zadania pn. 
Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
osób niepełnosprawnych „Rozwój szansą              
na niezależność”, udzielono dotacji                            
w wysokości 5.000 zł. 
Zadanie realizowane było w okresie od 
01.01.2019r. do 31.12.2019r. przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”                           
w Lewinie Brzeskim. 
2. Wsparcie realizacji zadania pn. „Turystyka 
aktywna osób niepełnosprawnych”, 
udzielono dotacji w kwocie 8.000 zł. 
Zadanie realizowane było w okresie  
od 04.11.2019r. do 15.12.2019r. przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”                   
w Lewinie Brzeskim. 
3. Wsparcie realizacji zadania pn. 
„Zwiększenie dostępności osób 
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Ochrona i promocja zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i 
wypoczynku 
 

niepełnosprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej”, udzielono dotacji 
w wysokości ogółem 6.000 zł. 
Zadanie realizowane było w okresie 
od 04.11.2019r. do 15.12.2019r. przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”                        
w Lewinie Brzeskim. 
 
1.Wsparcie realizacji zadania   pn. „Opieka 
pielęgniarska w środowisku domowym ludzi 
starszych i przewlekle chorych”, udzielono 
dotacji w wysokości 50.000 zł. Zadanie 
realizowane było w okresie od 01.01.2019r. 
do 31.12.2019r. przez Stację Opieki Caritas     
w Skorogoszczy. 
 
1. Wsparcie realizacji zadania w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
pn. „Upowszechnianie sportu masowego w 
zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia 
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów 
sportowych”, udzielono dotacji                             
w wysokości 170.000 zł. Zadanie realizowane 
było w okresie od 01.01.2019r. do 
31.12.2019r. przez GZ LZS w Lewinie 
Brzeskim, które zrzesza kluby sportowe w 
Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Skorogoszczy, 
Przeczy, Golczowicach. 

10. Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami na lata 2016-2019  
 

uchwała Nr XXII/232/2016 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 29.09.2016r. w 
2018r. w sprawie Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami na lata 2016-2019 

Opieka nad zabytkami 1.Przebudowa i adaptacja na cele 
edukacyjno – kulturalne zabytkowego 
budynku Szkoły Podstawowej w 
Skorogoszczy – koszt zadania 4.051.992,06, 
w tym dofinansowanie 2.217.487,40 zł; 
2. Uzyskanie dofinansowania na zadanie pn: 
„Przebudowa zabytkowego budynku Willa 
XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – 
rekreacyjno –sportowy” - podpisana umowa 
na dofinasowanie dnia 10.10.2018r. – 
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planowany koszt 446.179,19 zł (planowane 
dofinansowanie 283.903,00 zł.);  
3.Prowadzenie bieżących prac 
pielęgnacyjnych, porządkowych i 
zabezpieczających prowadzonych na terenie 
gminnych parków, alei i cmentarzy oraz 
zieleńców wokół Ratusza; 
4. Administracyjne egzekwowanie rygorów 
określonych między innym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, głównie 
w zakresie wysokości zabudowy jej 
charakteru i funkcji, a także ochrony 
wyznaczonych obszarów i budynków; 
5.Wykorzystanie zabytkowych zasobów 
gminy do aktywizacji gospodarczej np. w 
obszarze turystyki i rekreacji (willa w 
Strzelnikach, Szkoła Podstawowa w 
Skorogoszczy);  
6.Współpraca ze służbami konserwatorskimi 
województwa poprzez obligowanie 
inwestorów do opiniowania planowanych 
prac (nawet tych pozornie drobnych - jak 
wymiana okien, docieplanie ścian, kolor 
dachówki) przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków; 
7.Udostępnianie Gminnej Ewidencji 
Zabytków; 
8.Uczestnictwo Gminy Lewin Brzeski oraz 
właścicieli zabytków z terenu gminy w 
obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w 
Skorogoszczy pn: „Piknik Historyczny w 
Skorogoszczy”. 

11. Lokalny Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Lewin Brzeski. 

uchwała Nr XXII/233/2016 z dnia 29 września 
2016r. Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w 
sprawie uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski. 

Dofinasowanie projektu pn. 
„Przebudowa i adaptacja 
budynku Centrum Integracji 
Społecznej w nowej lokalizacji 
wraz z zespołem rekreacyjno-
kąpielowym”  w ramach 
Regionalnego Programu 

Na podstawie uchwalonego Programu 
gminna spółka Zarząd Mienia Komunalnego 
- Lewin Brzeski spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w dniu 27.04.2017r. 
złożyła wniosek o Projekt został pozytywnie 
oceniony przez Zarząd Województwa 
Opolskiego i uzyskał dofinansowanie ze 
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Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 20014-2020. 

środków unijnych w kwocie 4.999.785,40 zł. 
W dniu 30.03.2018r. gminna spółka Zarząd 
Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła 
wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej - Sportowa Polska. 
Do dnia dzisiejszego nie uzyskano 
odpowiedzi o rozstrzygnięciu 
przedmiotowego konkursu.  
W styczniu 2018 roku podpisano umowę z 
wykonawcą dokumentacji technicznej, dla 
której w marcu 2018 roku uzyskano 
pozwolenie na budowę.  

12. Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Lewin Brzeski na 2019 rok 

uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019r. w 
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Lewin Brzeski na 2019 rok” 
 

Zapewnienie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności 
zwierząt poprzez: 

 1)zapewnienie zwierzętom 
bezdomnym miejsca schroniska; 

 2)wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt; 

 3)poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt; 

 4)zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej; 

 5)zapewnienie opieki nad kotami 
wolno żyjącymi, ich dokarmianie; 
5)ograniczanie populacji 
bezdomnych zwierząt; 

 6)wskazanie gospodarstwa 
rolnego, w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 

 6)edukację mieszkańców; 

 7) znakowanie psów. 
 

Realizując Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin 
Brzeski na 2019 rok: 
- wyłapywano bezdomne psy, które były 
umieszczone w schronisku, odbierane przez 
właściciela, przekazywane do adopcji do 
fundacji i towarzystw zajmujących się 
zwierzętami, poddane leczeniu przez 
weterynarza, psy również odebrano 
interwencyjnie;  
- bezdomne koty dokarmiano,  leczono, 
następnie umieszczano w schronisku, 
oddawano do adopcji, poddawano zabiegom 
sterylizacji; 
- udzielano pomocy dzikim zwierzętom 
(myszołów, lis i  łabędzie), dzikie zwierzęta 
zostały pod opieką ośrodków rehabilitacji 
dzikich zwierząt. 
Koszt realizacji całego zadania 
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
wyniósł w 2019 r.: 58 341,00 zł. 
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13. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej 
dla Gminy Lewin Brzeski 
 
 
 

Uchwała Nr L/434/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 26 lipca 2018 r. w 
sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Lewin Brzeski; 
 
 
 
 

1.Poprawa jakości powietrza 
poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych związaną ze 
spalaniem paliw na terenie 
gminy. 
2.Zwiększenie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. 
3.Redukcja poziomu zużytej 
energii finalnej na terenie gminy; 
Redukcja zanieczyszczeń do 
powietrza zgodnie z zapisami 
POP dla strefy opolskiej. 
 
 
 
 

1. Poprawa efektywności i jakości 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy 
Lewin Brzeski, poprzez wymianę 
pracujących już 1102 szt. opraw 
oświetleniowych na słupach istniejącej sieci 
przesyłowej na energooszczędne oprawy z 
oświetleniem LED; 
2. Poprawa świadomości mieszkańców 
Gminy Lewin Brzeski na temat 
zanieczyszczenia powietrza  w związku z 
zakupem 4 sensorów jakości powietrza Airly. 
Sensory zostały zamontowane na 4 
obiektach gminnych: 2 szt. w Lewinie 
Brzeskim przy budynku OSP na ul. Kościuszki 
i przy budynku „Olimpii” na ul. Powstańców 
Śląskich, 1 szt. w Skorogoszczy przy budynku 
OSP i 1 szt. w Łosiowe przy budynku OSP. 
3.  Realizacja inwestycji gminnych. 

14. Udzielanie dotacji na realizację 
zadań służących ochronie 
powietrza w wysokości 34% ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, działanie 5.5 
Ochrona powietrza, jednak nie 
więcej niż 3.400,00 zł oraz 66% 
ze środków budżetu Gminy 
Lewin Brzeski, jednak nie 
więcej niż 3.000,00 zł  - 
maksymalna suma 
dofinansowania wynosi 
6.400,00 zł. 
 

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2019r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
dofinansowania do wymiany i likwidacji 
źródeł ciepła z budżetu gminy Lewin Brzeski 
i środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu 
„Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł 
ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy 
Lewin Brzeski” 
 

Gmina Lewin Brzeski w ramach 
podpisanej z Zarządem 
Województwa Opolskiego, w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej V Ochrona 
środowiska, dziedzictwa 
kulturowego  
i naturalnego, Działanie 5.5 
Ochrona powietrza umowy na 
realizuje projekt pn. „Wymiana i 
likwidacja indywidualnych źródeł 
ciepła na ekologiczne na obszarze 
Gminy Lewin Brzeski”. W ramach 
projektu ujęto wymianę i 
likwidację źródeł ciepła w 127 
nieruchomościach, które 
zadeklarowały udział w projekcie. 

W 2019r. rozliczono 16 umów na łączną 
kwotę dofinansowania 97.003,40 zł 
(49.003,40 zł środki RPO i 48.000,00 zł 
środki z budżetu Gminy). 
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15. Udzielanie dotacji celowych ze 
środków budżetu Gminy Lewin 
Brzeski na realizację zadań 
służących ochronie powietrza 
 

uchwała nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim  dnia 27 marca 2018 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu Gminy Lewin 
Brzeski na realizację zadań służących 
ochronie powietrza 

Mieszkańcy gminy Lewin Brzeski 
mogą się ubiegać o dotacje w 
wysokości  3.000,00 zł, na 
dofinansowanie zmiany 
istniejącego sytemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na 
ekologiczne 
 

W 2019r. podpisano 47 umów na wymianę 
źródeł ciepła i wypłacono łącznie 139.400,00 
zł dofinansowania 

16. Udzielania dotacji ze środków 
budżetu gminy na budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków Gmina Lewin Brzeski 

uchwała nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 30.09.2014r. w 
sprawie udzielania dotacji ze środków 
budżetu gminy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków Gmina Lewin Brzeski 

Gmina Lewin Brzeski 
dofinansowuje przedsięwzięcia 
polegające na pokryciu kosztów 
zakupu urządzeń przydomowych 
oczyszczalni ścieków służących do 
odprowadzenia ścieków dla 
mieszkańców budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych na 
terenie gminy Lewin Brzeski, 
z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych położonych na 
terenach uzbrojonych w sieć 
kanalizacyjną chyba, że 
przyłączenie się do istniejącej 
sieci jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadnione lub 
budynków mieszkalnych 
położonych w miejscowościach 
ujętych w Aglomeracji Lewin 
Brzeski, na których planowana 
jest budowa kanalizacji 
sanitarnej, czyli w m. Lewin 
Brzeski, Kantorowice, Nowa Wieś 
Mała, Skorogoszcz, Chróścina, 
Przecza, Raski. 
 

W 2019 roku podpisano 10 umów na 
realizację budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków i wypłacono łącznie 
22.284,00 zł dofinansowania  

17. Rozbudowa i modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w 
Lewinie Brzeskim 

Konkurs w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, działanie 5.2 Poprawa 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Potrzeba realizacji projektu 
rozbudowy i modernizacji 
Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Lewinie Brzeskim, wynika z 

Podpisano umowę z Zarządem 
Województwa Opolskiego na realizację 
zadania „Rozbudowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Lewinie Brzeskim” na łączną kwotę 
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przeprowadzonej analizy potrzeb 
i problemów w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie 
Gminy Lewin Brzeski. Analiza ta 
wykazała, iż istnieją istotne 
niedobory w zakresie 
funkcjonowania Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiorki 
Odpadów w Lewinie Brzeskim, 
zlokalizowanego przy ul. 
Fabrycznej, na terenie 
oczyszczalni ścieków. Potrzeby te 
istnieją od początku 
funkcjonowania GPSZOKu, ale 
realizacja projektu pozwoli na 
poprawę warunków 
funkcjonowania GPSZOK dla 
mieszkańców gminy Lewin 
Brzeski, umożliwiając osiągnięcie 
wymaganych prawem poziomów 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz właściwego 
sposobu ich zagospodarowania 

836 063,60 zł, przy uzyskaniu 85 % wsparcia 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego tj. kwoty 710 654,04 
zł. 
W 2019r. zadanie zrealizowano. 

18. Zmiana systemu 
gospodarowania odpadami 

 W dniu 28.06.2018r. zakończyła 
się umowa 5 letnia zawarta w 
dniu 28.06.2013r. pomiędzy 
Gminą Lewin Brzeski a firmą 
Remondis Opole Sp. z o.o. na 
„odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Lewin Brzeski”.   

Zadanie własne gminy, polegające na 
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy 
Lewin Brzeski, powierzono spółce Zarząd 
Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim 
Sp. z o.o. 
Jednocześnie od 01.07.2018r. na terenie 
Gminy Lewin Brzeski wdrożone zostało 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 
U. 2017, poz. 19), skutkujące dla 
mieszkańców naszej Gminy zbieraniem 
odpadów typu papier w pojemniku 
niebieskim jako osobnej frakcji odpadów. W 
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tym celu mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski 
zostali wyposażeni w dodatkowe pojemniki 
niebieskie. 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 

Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 
Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, 
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 
 
 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii. 
Działania na rzecz dożywiania 
dzieci, pozalekcyjne zajęcia 
sportowe. 
 
 
 
 
 
 
 
Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
 
 
 

Prowadzenie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego. 
Zakres pracy Punktu: psychoprofilaktyka, 
psychoedukacja, poradnictwo, wspieranie w 
trudnych sytuacjach życiowych, rozmowy 
diagnostyczno-motywujące z osobami 
uzależnionymi od alkoholu, 
współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z 
problemem alkoholowym, kierowanie według 
właściwości do specjalistycznych placówek, 
praca z ofiarami przemocy domowej, 
udzielanie porad dla osób uzależnionych od 
narkotyków oraz dla rodziców dzieci 
eksperymentujących z narkotykami. 
Do Punktu zgłosiły się 32 osoby, liczba 
udzielonych porad –172. W 2019 roku 
zawiązała się grupa samopomocowa AA, dla 
której zabezpieczono pomieszczenie na 
spotkania, zakupiono regał na 
dokumentację grupy. 
 
Łącznie przeszkolono 33 nauczycieli do 
realizacji w klasach IV-V programu Domowi 
Detektywi i w klasach VI-VII programu 
Unplugged. Zakupiono do realizacji tych 
programów materiały edukacyjne dla 
łącznie 420 uczniów i podręczniki dla 15 
nauczycieli. 
W okresie letnim Świetlica Terapeutyczna 
zorganizowała trzy jednotygodniowe 
turnusy wakacyjne dla łącznej grupy 120 
dzieci z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. 
Z zajęć feryjnych zimowych skorzystało 
około 80 dzieci, w czasie dwóch turnusów.  
W Świetlicy zostały zorganizowane zajęcia 
popołudniowe, od poniedziałku do piątku, 
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Zabezpieczenie warunków 
działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

dla grupy dzieci pochodzących z rodzin 
nadzorowanych przez kuratora sądowego 
(15 dzieci) – dzieci te są dożywiane w 
Świetlicy. Łącznie przy wsparciu środkami 
Gminnego Programu finansowano wyjazdy 
uczniów na różne zawody sportowe oraz 
udział w imprezach sportowo-
rekreacyjnych, w tym udział w biegach 
ulicznych (łącznie 20 różnych imprez). 
Finansowano również nagrody i medale dla 
uczestników zawodów sportowych i imprez 
okolicznościowych – turnieje piłkarskie, 
turnieje tenisa stołowego, biegi olimpijskie, 
patrolowe, biegi przełajowe, ferie na 
sportowo, dowóz uczniów na imprezę 
Lewin Biega. Z tej formy wsparcia 
skorzystało 754 uczniów.  
 
Finansowanie działalności Świetlicy 
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. W 
Świetlicy prowadzone są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne  w mniejszych grupach. 
Grupy corocznie są tworzone w zależności 
od rozeznanych potrzeb dzieci. Zajęcia 
logopedyczne i psychologiczne dla dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, zajęcia popołudniowe 
dla grupy dzieci pochodzących z rodzin 
nadzorowanych przez kuratora sądowego. 
Psycholog, logopeda i pedagog prowadzą 
także konsultacje i poradnictwo 
psychologiczne, logopedyczne i 
pedagogiczne dla rodziców. Dla dzieci oraz 
rodziców organizowane są wspólne 
imprezy: ogniska, przedstawienia, wspólne 
kultywowanie tradycji, świetlica 
przygotowuje dla dzieci Śniadanie 
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Wielkanocne, Wigilię. Do świetlicy 
uczęszcza tygodniowo 43 osobowa grupa 
dzieci korzystających z zajęć 
socjoterapeutycznych i świetlicowych. 
Świetlica organizuje wypoczynek letni i 
zimowy dla 200 uczestników. Łącznie z zajęć 
i opieki Świetlicy korzysta około 110 dzieci. 
 
Komisja odbyła 9 plenarnych posiedzeń, na 
których opiniowała wnioski o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu 
oraz, po analizie poszczególnych spraw, 
podejmowała decyzje o skierowaniu 
wniosków do Sądu Rejonowego w Brzegu w 
sprawie orzeczenia obowiązku leczenia 
odwykowego – w 2019r. skierowano 14 
wniosków do Sądu. Zespół ds. kontaktów z 
osobami uzależnionymi na 7 posiedzeń 
zaprosił 35 osób – na rozmowy stawiło się 
16 osób, z tego jedna osoba kontynuowała 
terapię dobrowolnie. Na wnioski Sądu 
Rejonowego w Brzegu pokryto koszty badań 
biegłych sądowych - 10 osób wcześniej 
kierowanych przez Komisję do Sądu oraz 
opłat sądowych. Jedną osobę przeszkolono 
w zakresie pracy w Gminnej Komisji. 
Wyposażono w nowy komputer i drukarkę 
stanowisko przewodniczącego Komisji. 
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DOCHODY ZA 2018 
ROK

dochody bieżące dochody majątkowe
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V. FINANSE GMINY  

                                    
1. Dochody i wydatki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI ZA 2019 ROK w tym: 56.883.321 

wydatki bieżące 51.431.201 

wydatki majątkowe 5.452.120 

 

 

 
 

        
         
         

   

 

 

 

 
     

         

 

 
 

 

       

 

  

DOCHODY ZA 2019 ROK w 
tym: 57.846.510       

 dochody własne 25.350.998       

 subwencje 12.604.734       

 dotacje celowe 19.890.778       

         

         

         

         

         

         

DOCHODY ZA 2019 ROK w tym: 57.846.510 

dochody bieżące 54.306.830 

dochody majątkowe   3.539.680 
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WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2019 ROK w tym: 51.431.201 

oświata, wychowanie, świetlice  17.283.666 

gospodarka komunalna i ochrona środ. 4.000.443 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.634.336 

kultura fizyczna 349.684 

pomoc społeczna i rodzina 18.606.310 

administracja publiczna 5.940.964 

gospodarka mieszkaniowa 1.520.374 

rolnictwo i łowiectwo 971.439 

obsługa długu publicznego 217.603 

pozostałe 906.382 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK w 
tym: 5.452.120 

transport 3.093.094 

gospodarka mieszkaniowa 214.368 

oświata i wychowanie 10.000 

gospodarka komunalna i ochrona środow. 1.234.218 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 208.183 

kultura fizyczna 692.257 
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WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2019 ROK

oświata gosp.komunalna i ochrona środowiska

kultura kultura fizyczna

pomoc społeczna i rodzina administracja publiczna

gosp.mieszkaniowa rolnictwo

obsługa długu publicznego pozostałe
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57%
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WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK

transport gosp.mieszkaniowa

oświata i wychowanie gosp.komunalna i ochr.środ.

kultura i ochr.dziedzictwa narod. kultura fizyczna

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

2.Zadłużenie  

Zobowiązania gminy Lewin Brzeski z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi 

7.656.549,00 zł. 

 

3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku 

 

Lp. 
Dział, 

Rozdział 
Nazwa zadania 

Plan na 
31.12.2019 

Wykonanie na 
31.12.2019 

1 2 3 4  
1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.257.124 3.093.094 

 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.020.124 2.881.096 

  1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 
Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin 
Brzeski. 

3.020.124 2.881.096 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 85.000 
  1.Przebudowa/remont chodnika w drodze powiatowej w m. 

Przecza 
100.000 85.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 137.000 126.998 

  1.Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Lewin 
Brzeski 

40.000 30.000 

  2. Zakup wiaty przystankowej  (Nowa Wieś Mała) 6.000 5.998 

  3. Przebudowa placu przy budynku LZS Olimpia w Lewinie 
Brzeskim 

91.000 
91.000 

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 230.715 214.368 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.061 30.504 
  1. działka Nr 808/8 w Lewinie Brzeskim 4.000 2.442 

  2. Działka nr 338/65 Nowa Wieś Mała 9.000 9.000 

  3.Lokal mieszkalny ul. Piasta Kołodzieja 6/1 l w Lewinie Brzeskim 26.061           19.062 
 70095 Pozostała działalność 191.654 183.864 

  1. Aport dla Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim 150.000 150.000 
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  2. Wykup samochodu SKODA Superb 1.8 TSI Ambition DSG nr 
nadwozia TMBAB73T3F9041420 

41.654 33.864 

3. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 10.000 

 80104 Przedszkola 10.000 10.000 

  1. Zakup wewnętrznego placu zabaw  pod wiatę ( FS Przecza – 
6000,-) 

10.000 
 

10.000 

4. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 1.625.024 1.234.218 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61.000 52.213 

  1. Dotacje na inwestycje- przydomowe oczyszczalnie ścieków 30.000          22.284 

  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla 
miejscowości Oldrzyszowice 

31.000          29.929 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 836.064 794.928 
  1. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Lewinie Brzeskim 
836.064 

 
794.298 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 535.910 324.413 
  1.Dotacje na inwestycje- wymiana źródeł ciepła 150.000 142.400 

  2. Wymiana źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych z terenu 
gminy Lewin Brzeski (85.910 zł ) ( 300.000,- piece)dokumentacja 

385.910 182.013 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 35.000 34.557 

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kantorowice 35.000 34.557 
 90095 Pozostała działalność 157.050 28.107 

  1.Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych 
i wodnych  na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski 

63.050 
 

0 
  2.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin 

Brzeski i Gminy Branice 
94.000 

 
           28.107 

5. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 546.579 208.183 
 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57.500 54.911 

  1.Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Lewin Brzeski 57.500 54.911 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 489.079 153.272 
  1.Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku 

w Strzelnikach na ośrodek kulturalno- rekreacyjno -sportowy 
446.179 111.472 

  2.Program prac konserwatorskich dla obiektu kościoła 
ewangelickiego w Lewinie Brzeskim 

42.900 41.800 

6. 926 KULTURA FIZYCZNA 859.160 692.257 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 859.160 692.257 

  1. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w 
Gminie Lewin Brzeski 

 
165.312 

 
8.610 

  2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – altana ( FS 
Błażejowice) 

6.863 6.863 

  3.Budowa altany na placu  zabaw (FS Borkowice) 11.817 10.409 

  4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Chróścina) 8.567 8.566 

  5. Urządzenie placu zabaw (FS Leśniczówka) 7.727 7.726 
  6. Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego (FS Nowa Wieś 

Mała) 
11.947 11.947 

  7.Wiata na obiekcie rekreacyjno- sportowym (FS Przecza) 9.000 9.000 

  8. Urządzenie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice) 7.000 6.950 

  9.Doposazenie placu zabaw w sołectwie Skorogoszcz (FS 
Skorogoszcz) 

4.816 4.816 

  10.Projekt zagospodarowania terenu zielonego i rekreacyjnego (FS 
Różyna) 

12.150            12.150 

  11.Osłony trybun boiska Olimpia w Lewinie Brzeskim (Samorząd 
Mieszkańców) 

5.000 0 

  12.Budowa infrastruktury rekreacyjno-tymczasowego lodowiska 
wraz  z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim 

27.961 26.315 

  13.Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy  550.000 547.906 

  14.Przebudowa siedzisk na stadionie w Lewinie Brzeskim 25.000 24.999 

  15.połozenie kostki brukowej pod wiatą (FS Sarny Małe) 6.000 6.000 
  RAZEM: 6.528.602 5.452.120 
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4. Mienie komunalne  

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie 

gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom 

proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu. Przepisy 

ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają następujące formy obrotu nieruchomościami: sprzedaż, 

zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie. 

W wyniku gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019r.  

do 31.12.2019r. dokonano następujących zmian w ewidencji: 

a) zdjęto z mienia gminnego 1,3695 ha, w tym: 

-  0,0370ha - sprzedaż udziału w prawie własności gruntu związanego z prawem własności lokali 

mieszkalnych bądź lokali niemieszkalnych; 

-  0,9849ha - sprzedaż nieruchomości pod zabudowę rekreacyjną; 

- 0,0387ha – sprzedaż nieruchomości pod garaże; 

- 0,3089ha - sprzedaż nieruchomości od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 

b) przyjęto na mienie gminne 0,4997ha, w tym: 

    - 0,0475 – wykonanie prawa pierwokupu przez Gminę Lewin Brzeski; 

    - 0,4414ha – nabycie nieruchomości do zasobu gminnego (drogi dojazdowe); 

- 0,0675ha – nabycie nieruchomości do zasobu gminnego (gminna przepompownia). 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano: sprzedaży 8 lokali mieszkalnych. 

W zasobie komunalnym pozostaje 259 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 11.041,03m2 oraz 38 lokali 

użytkowych o łącznej powierzchni 3.041,37m2. 

 

Mienie komunalne przekazane w aport: 

- oczyszczalnia ścieków BIOCOS  oraz  kanalizacja przekazana w aport Spółce Usługi Wodno-Kanalizacyjne 

HYDRO-LEW w Lewinie w wysokości 11.648.970,15 zł, w tym wartość gruntu o pow. 2,0023ha - 537.400,00 zł 

- aport w wysokości 764.600,00zł wniesiony do Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w tym grunt o pow. 0,6241ha i wart. 263.920,00zł 
  

 

Lp 
  

MIEJSCOWOŚĆ 

grunt będący własnością gminy grunt oddany w uż.wiecz. grunt oddany w trwały zarząd grunt ogółem 

WARTOŚĆ POWIERZCHNIA WARTOŚĆ POWIERZCHNIA WARTOŚĆ POWIERZCHNIA WARTOŚĆ POWIERZCHNIA 

1 BORKOWICE 
172 593,17 27,1417 0,00 0,0000 0,00 0,0000 172 593,17 27,1417 

2 BUSZYCE 
89 350,23 20,2964 0,00 0,0000 0,00 0,0000 89 350,23 20,2964 

3 CHRÓŚCINA 
164 479,00 23,8963 74 885,00 2,6002 0,00 0,0000 239 364,00 26,4965 

4 GOLCZOWICE 
77 680,00 18,8037 5,00 0,0018 0,00 0,0000 77 685,00 18,8055 

5 JASIONA 
61 212,00 11,2621 5,00 0,0018 0,00 0,0000 61 217,00 11,2639 

6 KANTOROWICE 
236 992,61 67,2684 44 982,00 1,8158 0,00 0,0000 281 974,61 69,0842 

7 ŁOSIÓW 
414 930,85 41,0985 4 622,00 0,4622 33 461,00 2,6631 453 013,85 44,2238 

8 MIKOLIN 
231 177,00 23,4042 0,00 0,0000 0,00 0,0000 231 177,00 23,4042 

9 
NOWA WIEŚ 
MAŁA 

211.924 41,9116 6 164,00 0,5022 0,00 0,0000 218.088,00 42,4138 

10 OLDRZYSZOWICE 
174 538,00 29,0761 400,00 0,0400 0,00 0,0000 174 938,00 29,1161 

11 PRZECZA 
230 049,24 23,0691 0,00 0,0000 3 600,00 0,3600 233 649,24 23,4291 
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12 PTAKOWICE 
206 191,00 28,7353 100,00 0,0100 0,00 0,0000 206 291,00 28,7453 

13 RÓŻYNA 
72 470,00 20,8140 0,00 0,0000 0,00 0,0000 72 470,00 20,8140 

14 SARNY MAŁE 
92 165,00 18,9921 30,00 0,0012 0,00 0,0000 92 195,00 18,9933 

15 SKOROGOSZCZ 
265 .629,73 23,5599 17 131,00 0,7973 16 139,00 1,5058 298 899,73 25,8630 

16 STROSZOWICE 
41 965,00 11,8493 0,00 0,0000 0,00 0,0000 41 965,00 11,8493 

17 STRZELNIKI 
69 003,00 19,1683 0,00 0,0000 0,00 0,0000 69 003,00 19,1683 

18 WRONÓW 
138 971,00 25,8064 0,00 0,0000 0,00 0,0000 138 971,00 25,8064 

19 LEWIN BRZESKI 
3 .264.831,93 101,2922 251.694,08 8,3727 165 995,00 3,2694 3 682.521,01 112,9243 

OGÓŁEM 6 219 227,4 
6.216.152,76 577,0762 400.018,08 14,7002 219 195,00 7,7983 6 835.365,84 

          

 Grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Lewin Brzeski      

Lp MIEJSCOWOŚĆ WARTOŚĆ POWIERZCHNIA WŁAŚCICIEL GRUNTU 

1 LEWIN BRZESKI 0,00 0,00 Skarb Państwa 

          

 
 
Grunty wniesione jako aport         

Lp MIEJSCOWOŚĆ WARTOŚĆ POWIERZCHNIA PODMIOT 

1 LEWIN BRZESKI 263 920,00 0,6241 Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

2 LEWIN BRZESKI 537,400 2,0023 Usługi Wodno-Kanalizacyjne "HYDRO-LEW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

WARTOŚĆ MIENIA NA STANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  

 

Lp. Nazwa zakładu – jednostki 
 

Wartość w zł. 

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim 15. 037.515,26 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie     7.026.068,43 

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy      8.561.908,35 

4 Publiczne Przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim        702.382,23 

5 Publiczne Przedszkole nr 1 w Lewinie Brzeskim        790.376,78 

6 Publiczne Przedszkole w Skorogoszczy         411.468,67 

7 Publiczne Przedszkole  w Przeczy          285.456,59 

8 Publiczne Przedszkole nr 1 w Łosiowie          468.852,93 

9 Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim         204.184,55 

10 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim wraz z Świetlicami Wiejskimi  1.323.346,05 

11 Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim  wraz z Filiami Bibliotecznymi                                      401.016,70 

12 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 251.997,19 

13 Biuro Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim 100.824,68 

              Razem 35.565.398,41 

14. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 63.879.546,46 

Razem 99.444.944,87 
 
 

 
                                                         WARTOŚĆ MIENIA NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO 

Lp. Grupa  Kwota  

1 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                    15.291.967,48 zł, w tym: 

Budynek Urzędu Miejskiego –                                                                   643.485,68 

Budynek Domu Kultury w Łosiowie –                                                       195.253,74 

Budynek Domu Ludowego w Różynie  --                                                    37.523,86 

Budynki socjalne na stadionach i boiskach  -                                       1.100.789,84 
(Lewin Brzeski, Łosiów, Przecza) 
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Budynki i lokale (grupa 1)  

Budynki świetlic wiejskich –                                                                       836.447,38 

Zaplecze szatniowo-sanitarne „Orlik” –                                                   664.131,77 

Budynek kościoła ewangelickiego –                                                            77.846,00 

Budynki OSP -                                                                                               133.646,92 

Budynki LZS-ów (Golczowice, Skorogoszcz) -                                          644.950,71 

Budynek Hydroforni w Łosiowie -                                                               17.930,35 

Budynek dworca z budynkiem gospodarczym i szambem -                 184.318,00 

Wieża ciśnień PKP -                                                                                        20.035,00         

Budynki sanitarne -                                                                                      187.460,73 
(teren wypoczynkowy i targowisko  w Lewinie Brzeskim) 

Stacja uzdatniania wody w Błażejowicach –                                           123.881,64 

Zbiorniki przeciwpożarowe -                                                                        57.335,36 

Wiaty przystankowe -                                                                                 135.282,65 

Pozostałe (lokale mieszkalne i niemieszkalne i inne) -                    10.231.647,85 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej (grupa 2) 
 

                                                                                               46.550.167,11 zł , w tym: 

Drogi                                                                                                         15.965.725,15 

Kanalizacje sanitarne i deszczowe                                                      13.969.760,18                                                            

Oczyszczalnie ścieków                                                                                273.961,35 

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych                             823.218,27 

Wysypisko odpadów we Wronowie                                                         889.505,88 

Oświetlenie uliczne i boisk sportowych                                                   344.997,94 

Zagospodarowanie stawu we Wronowie                                                416.644,19 

Cmentarz komunalny wraz z ogrodzeniem i siecią odwadniającą        56.824,35 

Targowisko w Lewinie Brzeskim                                                                403.916,99 

Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt                                          1.127.604,55 

Ścieżki rowerowe                                                                                         161.319,64 

Centrum przesiadkowe w Lewinie Brzeskim                                        3.035.866,14 

Boisko sportowe „Moje boisko Orlik”                                                      702.478,17 

Teren rekreacyjno-sportowy w Łosiowie                                                 831.693,13 

Place zabaw i zielone siłownie                                                               1.354.024,38 

Lodowisko tymczasowe wraz z elementami towarzyszącymi              492.803,70 

Centra rekreacyjne na terenie gminy                                                       122.331,76 

Otwarte Strefy Aktywności w Kantorowicach                                        246.044,20 
i Lewinie Brzeskim 

Zabytkowy park w Oldrzyszowicach i  Skorogoszczy                             310.401,21 

Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brz.    1.779.976,29 

Pozostałe                                                                                                    3.241.069,64 

3 

 
 
 
 
Maszyny i urządzenia techniczne 
(grupa 3-6) 
 

                                                                                                      553.046,23 zł, w tym: 

Kosiarki, w tym samojezdne –                                                                    45.700,00 

Winda dla osób niepełnosprawnych –                                                    170.111,34 

Monitoring centrum miasta                                                                        54.997,60 

Infomat – kiosk internetowy                                                                       12.449,55 

Komputery i zestawy komputerowe                                                        156.689,73 

Pozostałe                                                                                                       113.098,02 
(centrala, kasa fiskalna, agregat prądotwórczy i inne) 

4 

Środki transportu (grupa 7)                                                                                                       251.899,67 zł, w tym: 

Samochody OSP –                                                                                       226.113,14 

Pług odśnieżny –                                                                                           23.546,00 

Pozostałe:                                                                                                         2.240,53 

5 
Narzędzia, przyrządy i 
wyposażenie (grupa 8)  

                                                                                                      125.366,73 zł 

6 Wyposażenie Urzędu Miejskiego                                                                                                        529.642,93 zł 

7 
Pozostałe wyposażenie mienie 
Gminy  

                                                                                                      468.259,16 zł 

8 
Programy komputerowe i 
licencje  

                                                                                                      109.197,15 zł 

 Ogółem :                                                                                                 63.879.546,46 zł 
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Gmina jest właścicielem 5-ciu parków : park przypałacowy w Lewinie Brzeskim - zabytkowy koło szkoły 
podstawowej w Lewinie Brzeskim, parku koło Orlika w Lewinie Brzeskim, zespołu pałacowo-parkowego w 
Skorogoszczy, zabytkowego parku w Oldrzyszowicach oraz zabytkowego parku w Mikolinie. 
Własnością gminy są 2 cmentarze : cmentarz w Oldrzyszowicach  i cmentarz w Lewinie Brzeskim. 
Na terenie gminy jest 61 przystanków autobusowych, w tym własnością gminy Lewin Brzeski jest 12, w 
zarządzie gminy jest 29 przystanków. 
Gmina jest właścicielem 29 placów zabaw, w tym: 6-ciu placów zabaw w Lewinie Brzeskim (w tym 2 znajdują 
się na gruncie spółdzielni), 2-ch w Kantorowicach , 2-ch w Skorogoszczy, po 1 w miejscowościach : Błażejowice, 
Borkowice, Buszyce, Chróścina, Golczowice, Jasiona, Leśniczówka, Mikolin, Niwa, Nowa Wieś Mała, 
Oldrzyszowice, Piaski, Ptakowice, Raski, Różyna, Sarny Małe, Stroszowice, Strzelniki, Wronów. 
 

5.Fundusz sołecki  

Fundusz sołecki został wyodrębniony po raz pierwszy w budżecie gminy Lewin Brzeski w 2014 roku 
i funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r. 
poz. 301). 

Fundusz sołecki jest budżetem partycypacyjnym tj. o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectwa. 
Decyzje w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego podejmowane są na zebraniu 
wiejskim. 

W 2019 roku w sołectwach były realizowane następujące zadania : 

L p. 
  

Nazwa sołectwa 
  

Zrealizowane zadania (krótki opis) 
  

Plan 
  

Wykonanie 

bieżące majątkowe 

1 BŁAŻEJOWICE   11521,13     

    Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – altana     6863,40 

  Utrzymanie terenów zielonych         2144,20    

    Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci i seniorów   2 469,86   

    RAZEM SOŁECTWO 11521,13 4 614,06 6 863,40  

    OGÓŁEM 11 477,46 

 2  BORKOWICE   20116,83     

    Zakup strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców   1 200,00   

    Remont kapliczki    1 999,27   

    Utrzymanie terenów zielonych     6499,60   

    Budowa altany na placu zabaw     10 408,00  

  RAZEM SOŁECTWO 20116,83 9 698,87 10 408,00 

     OGÓŁEM 20 106,87 

 3   BUSZYCE   14193,75     

    Utrzymanie terenów zielonych    3248,57   

    Doposażenie świetlicy wiejskiej   4 390,99   

  Urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   2.048,81   

    Zakup kamienia na drogi gminne   2 011,30   

    Promocja wsi   2190,30   

    Zagospodarowanie terenów zielonych   296,00   

    RAZEM SOŁECTWO 14193,75 14 185,90   

      OGÓŁEM 14 185,90 

 4  CHRÓŚCINA   18166,55      

    Promocja wsi   7599,88   

    Doposażenie OSP   1 000,00   
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(zakup siatki i 
pozostałych materiałów do wykonania ogrodzenia i wiaty     8 566,54 

    Utrzymanie terenów zielonych    1000,00   

    RAZEM SOŁECTWO 18166,55 9 599,88 8 566,54  

    OGÓŁEM 18 166,42 

 5  GOLCZOWICE   15638,40     

    Remont dzwonnicy (dotacja celowa)   12 000,00   

    Utrzymanie terenów zielonych    2450,00   

  Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej   683,68   

    Promocja wsi    197,54   

    Konserwacja placu zabaw   299,86   

    RAZEM SOŁECTWO 15638,4 15 631,08   

      OGÓŁEM 15 631,08 

  6  JASIONA   11665,60     

    Remont części kanalizacji burzowej    4 000,00   

    Zakup i montażem ogrodzenia wokół stawu   7 160,75    

  Organizacja dożynek wiejskich   500,00   

    RAZEM SOŁECTWO 11665,60 11 660,75   

      OGÓŁEM 11 660,75 

 7  KANTOROWICE   19538,97     

    Remonty drogowe    14999.85   

  Remont świetlicy wiejskiej    2000,00   

    Prace porządkowe we wsi    1 999,75   

    Organizacja czasu wolnego mieszkańców    538,96   

    RAZEM SOŁECTWO 19539 19 538,56   

      OGÓŁEM 19 538,56 

 8   LEŚNICZÓWKA  12026,76     

    Urządzenie placu zabaw      7 724,50 

    Urządzenie placu zabaw    199,44   

    Utrzymanie terenów zielonych   1899,70   

    Konserwacja altanki i wykonanie tablicy ogłoszeń   2 200,00   

    RAZEM SOŁECTWO 1202676 4 299,14 7 724,50 

      OGÓŁEM 12 023,64 

 9  ŁOSIÓW   36116,40     

    Promocja sołectwa i gminy    7111,18   

    Utrzymanie, zagosp. i modernizacja terenów zielonych   2990,95   

    Org. czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów   3995,52   

    Organizacja zawodów sportowych   2000,00   

  Remont parkingu przy ulicy Głównej   10 000,00   

    Poprawa infrastruktury Domu Kultury   4 000,00   

    Dofinansowanie remontu dachu w remizie OSP   5 996,25   

    RAZEM SOŁECTWO 36116,40 36 093,90   

      OGÓŁEM 36 093,90 

10 MIKOLIN   17733,15     

    Zakup huśtawki z montażem   2 890,50    

    Utrzymanie terenów zielonych    2 997,87   

    Remont świetlicy wiejskiej    108,50   

    Zakup namiotu   4 509,00   

    Promocja wsi    3493,15   

    Remont drogi w Mikolinie ul. Zielona   1999,98   

  Zakup sprzętu dla OSP   500,00   

  Zakup ławek i stołu do m.Piaski na teren rekreacyjny   1 159,00    
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    RAZEM SOŁECTWO 17733,2 17 657,55   

      OGÓŁEM 17 657,55  

      16252,38     

11 NOWA WIEŚ MAŁA Pielęgnacja terenu zielonego wokół świetlicy (paliwo)   488,18   

    Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego     14447,19 

    Organizacja zabaw           999,01  

    

Ogrodzenie i zabezpieczenie drzewek owocowych w ramach 
projektu „Modelowe sady drzew owocowych”   302,76   

    RAZEM SOŁECTWO 16252,38 1 789,95 14 447,19 

      OGÓŁEM 16 237,14  

12 OLDRZYSZOWICE   18852,76     

    Utrzymanie świetlicy wiejskiej    12760,45   

    Utrzymanie terenów zielonych    4496,34   

    Promocja wsi   1542,61   

    RAZEM SOŁECTWO 18852,76 18 799,40   

      OGÓŁEM 18 799,40  

13 PRZECZA   27123,42     

    

Konserwacja, pielęgnacja użytków zielonych sołectwa 
Przecza (   8000,00   

  Utrzymanie domeny Przecza.pl   700,00    

  Półkolonia letnia dla dzieci sołectwa Przecza   997,75   

    Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym     9 000,00 

    Palenie w piecu na świetlicy wiejskiej w Przeczy   1498,86   

    Remont i zakup części do traktorka i kosy spalinowej   923,00   

    RAZEM SOŁECTWO 27123,42 12 119,61 9 000,00 

      OGÓŁEM 21 119,61  

 14 PTAKOWICE    16541,31     

    Utrzymanie terenów zielonych    1997,45   

    Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych   2699,88   

    Promocja wsi   1841,26   

    Urządzenie terenu rekreacyjnego    6 950,00 

    Zamontowanie oświetlenia na przystanku  2466,15   

    RAZEM SOŁECTWO 16541,31 9 004,74 6 950,00 

      OGÓŁEM 15 954,74  

15 RÓŻYNA   17516,45     

    Pielęgnacja terenów zielonych    4508,80   

    Pielęgnacja terenów zielonych    4 000,00   

    Zakup lamp do świetlicy   799,99   

    

Realizacja projektu „Najciekawsza koncepcja 
zagospodarowania terenów zielonych wsi”     12 150,00 

    RAZEM SOŁECTWO 17516,45 5 308,79 12 150,00 

      OGÓŁEM 17 458,79 

16 SARNY MAŁE   14699,4      

  Utrzymanie terenów zielonych    2494,08   

    Utrzymanie świetlicy wiejskiej   2995,06   

    Promocja wsi   3200,00   

    Położenie kostki brukowej pod wiatę     6 000,00 

    RAZEM SOŁECTWO 14699,37 8 689,14 6 000,00 

      OGÓŁEM 14 689,14 

17 SKOROGOSZCZ   36116,4     

    Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa    12390,53   

  Pielęgnacja terenów zieleni na Rynku w Skorogoszczy    2 497,15   

    Organizacja wypoczynku letniego dla  dzieci ze Skorogoszczy   1500,00   
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    Organizacja dożynek wiejskich     1 998,81   

    Doposażenie w stroje bojowe OSP w Skorogoszczy   4 400,00   

  Doposażenie boiska sportowego w sprzęt sportowy   2499,00    
  Doposażenie placów zabaw w sołectwie Skorogoszcz   4 816,26  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  RAZEM SOŁECTWO 36116,3 25 286,48 4816,26 

   OGÓŁEM 30 102,74  

18 STROSZOWICE  13038,02    

  Remont pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej    10 500,00   

  Utrzymanie terenów zielonych   180,00  

  Utrzymanie terenów zielonych        2 351,59  

  RAZEM SOŁECTWO 13038,02 13 031,59    

   OGÓŁEM 13 031,59  

19 STRZELNIKI  20189,07    

  Utrzymanie terenów zielonych   7052,73  

  Doposażenie świetlicy wiejskiej  4 499,14  

  Promocja wsi   6936,32  

  Utrzymanie placu zabaw   336,49  

  System monitoringu -świetlicy wiejskiej, teren rekreacyjny  1 362,33  

  RAZEM SOŁECTWO 20 189,07 20187,01 

   OGÓŁEM  20 187,01 

20 WRONÓW  12351,81    

  Utrzymanie terenów zielonych   5993,64  

  Promocja wsi  2499,92  

  Konserwacja urządzeń drewnianych na terenie zielonym  1 498,13  

  Zakup kosiarki żyłkowej dla sołectwa  2 350,00  

  RAZEM SOŁECTWO  12 341,69  

   OGÓŁEM 12341,69  

   RAZEM 259538,09 86 925,89 

  OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO                                                                       356463,98 

 

6. Środki do dyspozycji mieszkańców miasta Lewin Brzeski 

Rada Samorządu Miasta Lewin Brzeski otrzymała do dyspozycji na 2019 rok kwotę 40.000 zł. 

 
Lp. Z a d a n i e Kwota w zł 

1. Odtworzenie trybun dla kibiców na trybunie - obiekt stadionu klubu sportowego KS 
„Olimpia” w Lewinie Brzeskim  

15.000,00 

2. Zakup pompy do nawodnienia murawy boiska - obiekt stadionu klubu sportowego KS 
„Olimpia” Lewin Brzeski 

   5000,00 

3. Zakup umundurowania dla OSP Lewin Brzeski     3500,00 

4. Organizacja imprezy integracyjnej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 

    2000,00 

5. Organizacja imprez i wyjazdów dla seniorów     4000,00 

6. Promocja miasta Lewin Brzeski, w tym: 
– organizacja Herody 2019-nagroda     -     999,99  
– organizacja Plener Malarski-nagroda     -     500,00  
– organizacja Memoriału im. M. Kawiaka       -     994,76  
– organizacja Memoriału im. Sporina     -     500,00  
– organizacja Dnia dziecka      -     500,00  
– organizacja przyjazdu delegacji węgierskiej              -    960,00  
– organizacja koncertów chór „Conto Unitis”        -     387,26 
– organizacja Biesiady Kresowiaków     -     499,95 
– organizacja wypoczynku ferie/wakacje (7 imprez)  -   3999,79 
– organizacja biegów ulicznych „Lewin biega”            -     999,90  
– organizacja Dnia Dziecka- zawody wędkarskie    -     499,88  

  10341,53   
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VI. DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZADAŃ SAMORZĄDU 

1.Planowanie  przestrzenne  

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miasto posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski 

zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku  w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski. 

W 2019 roku Gmina realizowała procedury planistyczne na podstawie poniżej wymienionych uchwał 

intencyjnych:  

- uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego 

uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki, 

- uchwała Nr XLIX/428/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego 

uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Fabryczna 

w Lewinie Brzeskim.- uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i 

Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy.  

W 2019 roku zakończono procedurę planistyczną podjęciem uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej. 

Gmina posiada 30 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym: 
     - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów miejscowości: Lewin Brzeski, 
Łosiów, Strzelniki, Skorogoszcz i Chróścina; 
     - Miejscowe plany dla: linii wysokiego napięcia 400kV, linii wysokiego napięcia 110kV, zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego miasta Lewina Brzeskiego, Kantorowic, Przecza, Stroszowice;  
     - Miejscowe plany dla terenów letniskowych i rekreacji zlokalizowanych w miejscowościach Nowa Wieś 
Mała i Kantorowice, terenów górniczych w Stroszowicach i Sarnach Małych; 
     -  Pozostałe miejscowe plany są dokumentami w granicach których zlokalizowane są części miejscowości 
gminnych. 
 
 

1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski 

zatwierdzone uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca  2012r. 

 

Na podstawie uchwały Nr XXV/253/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lewin Brzeski po podpisaniu umowy z urbanistą dnia 19.03.2018r. rozpoczęto prace planistyczne. 
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2.Ochrona środowiska  

 

2.1.Gospodarka wodno-ściekowa  

Gospodarka wodno-ściekowa została powierzona spółce gminnej Usługi Wodno –Kanalizacyjne 
„Hydro –Lew” Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim. 
Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro – Lew” Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim funkcjonuje na rynku od roku 
1992. Spółka jest spadkobiercą wcześniej istniejących podmiotów gospodarczych zajmujących się 
zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem ścieków z gminy Lewin Brzeski. 
Działalność podstawowa spółki  oparta jest na dwóch obiektach tj. stacji uzdatniania wody w Lewinie Brzeskim 
wraz z systemem sieci wodociągowej w Lewinie Brzeskim i Oczyszczalni Ścieków w Lewinie Brzeskim 
połączonej z sieciami kanalizacyjnymi. Pozwolenie wodno-prawne określa maksymalną produkcję wody w 
ilości 1.914,0 m3/d tj. 41.276 m3 miesięcznie. Rzeczywiste wykonanie produkcji wody w roku 2019 wyniosło 
40.210 m3/m-c, natomiast sprzedaż wyniosła 37.085  m3/miesiąc. Ujęcie wody w Lewinie Brzeskim jest 
wykorzystywane w 70 % do stosunku pozwolenia wodno-prawnego.  
Spółka w zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków oczyszcza ścieki z terenu Lewina Brzeskiego, części 
Skorogoszczy, Nowej Wsi Małej, Kantorowic. Ilość odebranych ścieków ustala się na podstawie wodomierzy 
zamontowanych u odbiorców wody oraz urządzenia pomiarowego zainstalowanego w Oczyszczalni w Lewinie 
Brzeskim.  
Ogółem ilość odebranych ścieków w roku 2019 wyniosła 224.812 m3/rok tj. 18.734 m3/m-c,  
a sprzedaż ścieków to 217.873 m3/rok tj. 18.156 m3/m-c. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 
oczyszczalnia może oczyścić do 1.475m3/d tj. 44.250m3/m-c. 
Zadania eksploatacyjne są wykonywane na obiektach własnych jak i posiadanych w użyciu. 
Obiekty własne to: 

 ujęcie wody w Lewinie Brzeskim ( 3 studnie wiercone) 

 stacja uzdatniania wody  

 sieć wodociągowa i przyłącza 

 3 przepompownie wody 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 oczyszczalnia ścieków W Lewinie Brzeskim 
W użyczeniu od Gminy  Lewin Brzeski Spółka eksploatuje część sieci kanalizacji sanitarnej. 
Spółka  zajmuje się między innymi eksploatacją: 

 sieci wodociągowej o długości 119,6 km 

 przyłączami wodociągowymi 3.026 szt. 

 przepompowniami wody tj. Nowa Wieś Mała, Leśniczówka , Błażejowice, 

 sieci kanalizacji sanitarnej o długości 45,7 km 

 przyłącza kanalizacyjne 1.183 szt. 

 sieć kanalizacji sanitarnej w użyczeniu 10 km 

 przepompownia ścieków w użyczeniu 4 szt. 

 przepompownia ścieków - własne 23 szt. 
 

Infrastruktura wodociągowa obejmuje 100% Gminy Lewin Brzeski i jej eksploatacją zajmuje się Spółka 
HYDRO-LEW, natomiast kanalizacja sanitarna w Gminie obejmuje: 

 Lewin Brzeski 100%, 

 Kantorowice 100%, 

 Nowa Wieś Mała 100%, 

 Łosiów  100% (ścieki odprowadzane do Brzegu) 

 Strzelniki 100% (ścieki odprowadzane do Brzegu) 

 Skorogoszcz 100 % 

 Chróścina 100 % 
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 Przecza 100 % 
Ilekroć  wcześniej jest mowa o użyczeniu są to umowy użyczenia pomiędzy Spółką a Gminą Lewin Brzeski. 

Umowy są zawarte na czas określony związany z wykonywaniem zadań interwencyjnych przez Gminę.  
 Po 5 latach  użytkowania zgodnie z zawartą umową użyczenia decyzją Gminy inwestycja może być 
przekazana aportem do Spółki bądź nadal jest w użytkowaniu (aneks). 
wodno-prawnym oczyszczalnia może oczyścić do 1.475m3/d tj. 44.250m3/m-c. 

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na lata 2014-2018 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim z dnia 28.01.2014r. ustalone zadania były realizowane w roku 2019. 

W roku 2019 podstawowym zadaniem była realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego pod 
koniec roku 2017 pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Lewinie Brzeskim, osiedle Mickiewicza, Skorogoszcz, 
Chróścina, Przecza, Raski” przy udziale funduszy europejskich (PROP 05.04.00-16.0004). 
W czerwcu 2019 roku zakończono zadanie inwestycyjne pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z 
przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, 
Chróścina”.  W trakcie realizacji tej inwestycji zaistniała potrzeba wykonania zadań dodatkowych tj.: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej  przy ul. Powstańców Śl. w Lewinie Brzeskim. 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sikorskiego (rondo) w Lewinie Brzeskim. 
3. Zmiana przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w Chróścinie. 
4. Doprojektowanie kanalizacji sanitarnej w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej. 

 
 

2.1. Gospodarka odpadami  

 
Gmina Lewin Brzeski odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne w każdej ilości wytworzonych przez 
wytwórcę (właściciela nieruchomości). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawą do ponoszenia na 
rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są koszty 
odbioru, zagospodarowania (odzysk, recykling i unieszkodliwienie) odpadów, koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, koszty administracyjne systemu, koszty 
utrzymania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i likwidacja dzikich wysypisk. W Gminie zostały 
objęte systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi również nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, 
gdzie wytwarzane są odpady komunalne, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy 
ogródków działkowych, właściciele nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych na terenie 
Gminie Lewin Brzeski). 
W imieniu Gminy zadanie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów (odzysk, recykling 
i unieszkodliwienie) prowadzi podmiot posiadający zezwolenie w tym zakresie. 
 
 

Od 01.07.2018r. zadanie to zostało powierzone spółce gminnej Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin 

Brzeski z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lewinie Brzeskim (KRS 0000375789). 

W Gminie Lewin Brzeski odpady odbierane są w systemie pięciopojemnikowym. Ustalono następujące 

rodzaje pojemników: 

 w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; 
 w kolorze żółtym - do zbiórki tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych; 
 w kolorze niebieskim – do zbiórki papieru i tektury (od 01.07.2018r.) 
 w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, 
 w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane). 
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Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w pierwszej kolejności należy zapobiegać 

powstawaniu odpadów. Stąd też, w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich odpady ulegające 

biodegradacji powstających na terenie nieruchomości mogą być  kompostowane. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenów Gminy Lewin Brzeski mają zapewnioną możliwość 

samodzielnego dostarczania określonych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do 

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach uiszczonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się przy 

ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, na terenie oczyszczalni ścieków.  

 Gmina Lewin Brzeski w celu efektywniejszego realizowania obowiązków odbioru odpadów  organizuje 

co pół roku zbiórki odpadów „u źródła” czyli odpady zabierane są bezpośrednio z gospodarstwa. W ramach 

tych zbiórek można oddać odpady typu meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. 

 
Do dnia 31 stycznia 2019r. obowiązywały w Gminie Lewin Brzeski stawki opłat ustalone  uchwałą nr VI/57/2015 
Rady Miejskiej w Lewinie  Brzeskim z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Lewin Brzeski. Podstawą ustalania stawek jest analiza wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych dla gminy Lewin Brzeski w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie 
Gminy Lewin Brzeski, ilości wytwarzanych na terenie Gminy Lewin Brzeski odpadów komunalnych w 
poprzednich latach oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i utrzymania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługi 
administracyjnej systemu, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki.  
 
Zgodnie ustawą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastosowano 
różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w  
sposób selektywny i zmieszany.  
Od dnia 1 lutego 2019r. uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r. 
zostały wprowadzone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski 
 
System gospodarki odpadami ma doprowadzić m.in. do osiągnięcia konkretnego efektu ekologicznego, jakim 
jest ograniczenie ilości odpadów oddawanych do składowania i zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców 
wtórnych.  
Na podstawie zebranych danych i sprawozdań określono, że: 
1) poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019r. 
dla gminy Lewin Brzeski wyniósł 0 %. W związku z tym, że wyliczony poziom jest niższy od dopuszczalnego 
poziomu, w roku 2019r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania został osiągnięty; 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
osiągnięte 
poziomy 
ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 

88,3 47,41 18,62 0 0 0 0 - 

Jeżeli wyliczony poziom 
ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
biodegradowalnych  
przekazanych do 
składowania jest 
mniejszy od poziomów z 
rozporządzenia  uznaje 
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do składowania 
[%] 

się, że poziom został 
osiągnięty. 

 poziomy 
ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania 
do osiągnięcia wg 
rozporządzenia 
[%] 

50 50 50 45 45 40 40 35 

 
 
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła dla gminy Lewin Brzeski w 2019r. wyniósł 34,77 %. W związku z tym, że poziom osiągnięty przez gminę 
jest wyższy niż poziom określony w rozporządzeniu, uznaje się, że poziom nie został osiągnięty; 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
osiągnięte 
poziomy 
recyklingu, 
przygotowania 
do ponownego 
użycia odpadów 
papieru, metali, 
tworzyw 
sztucznych i 
szkła [%] 

15,1 20,24 24,04 26,43 30,64 29,50 34,77 - Jeżeli wyliczony  
poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
odpadów papieru, 
metali, tworzyw 
sztucznych i szkła jest 
większy od 
minimalnego z 
rozporządzenia uznaje 
się, że poziom nie 
został osiągnięty. 

 

poziomy 
recyklingu, 
przygotowania 
do ponownego 
użycia odpadów 
papieru, metali, 
tworzyw 
sztucznych i 
szkła wg 
rozporządzenia 
[%] 

12 14 16 18 20 20 40 50 

 
3) poziomy przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe za 2019r. wyniósł 100 %. Osiągnięty poziom przez gminę jest wyższy niż dopuszczalny 
poziom określony ww. rozporządzeniu, tj. 100%,  wobec czego poziom został osiągnięty. 
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3.Gospodarka Gminy  

 

3.1.Rolnictwo  

Gmina Lewin Brzeski jest gminą o charakterze rolniczo – usługowym i działalność ta była zawsze 

jednym z głównych źródeł utrzymania ludności. Charakteryzuje się dobrymi warunkami fizjograficznymi do 

rozwoju rolnictwa, takimi jak wysoka jakość gleb, nizinne ukształtowanie powierzchni. Wysoka efektywność 

rolnictwa wynika przede wszystkim z wysokiej kultury rolnej  oraz dobrego wyposażenia gospodarstw rolnych. 

 
Ogólna powierzchnia użytków rolnych:  
 na terenie wiejskim wynosi 12 149,0 ha w tym : 
Tereny wiejskie - użytki rolne w ha 
- grunty orne (RI-RVI)              10315 
- sady                       33 
- łąki                                 829 
- pastwiska                      199 
 - grunty rolne zabudowane                176 
- grunty pod stawami                    260  
- grunty pod rowami     111 
- grunty pozostałe   226 
Ogólna powierzchnia  użytków leśnych  
- lasy                            1657  
- grunty zakrzewione      16 
 
 
na terenie miasta użytki rolne to powierzchnia  819 ha w tym: 
Tereny miasta  - użytki rolne w ha 
- grunty orne     653 
- sady                                    5 
- łąki                                   33 
- pastwiska            8 
- grunty rolne zabudowane        9 
- grunty pod stawami                       65 
- grunty pod rowami                       12 
- grunty pozostałe                     34 

Tereny wiejskie zamieszkuje 7.044 mieszkańców, co stanowi 56 % ogólnej liczby ludności zamieszkującej 

Gminę Lewin Brzeski.  

Gmina Lewin Brzeski posiada dobrą strukturę agrarną (dotyczy to szczególnie zachodniej części gminy). Gleby 

klas IV stanowią - 40,8%, klas III - 39,4%, klas II - 1,47%. Gleby klas słabszych V i VI  stanowią jedynie 18,33% 

ogólnej ilości użytków rolnych.   

 

1,47

40,81

13,51

4,81

39,4

kl II

kl III

kl IV

kl V

kl VI

 
Klasy bonitacyjne gruntów w gminie Lewin Brzeski (w procentach) 
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Rolnictwo na terenie gminy Lewin Brzeski oparte jest na gospodarstwach indywidualnych – 8743,3200 

ha ogółem oraz gospodarstwach prowadzonych przez osoby prawne – 3802,8661 ha ogółem (Gospodarstwo 

Rolne w Ptakowicach; Gospodarstwo Rolne i MLEKOLAND w Przeczy;  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowo - Usługowe LESROL w Leśniczówce; AGROPOL Sp. jawna w Łosiowie, Mikolin Sp. z o.o., AGROGAL 

Sp. z o.o. w Błażejowicach, AGRO-Farm Sp.  z o .o we Wronowie, RSP Wydrowice Sarny Małe, Stroszowice).     

   

Na terenie gminy funkcjonuje 653 gospodarstwa rolne 

 Ilość Gospodarstw w rozbiciu na  powierzchnię fizyczną  kształtuje się następująco: 

 

Lp W przedziale wg powierzchni  Ilość gospodarstw 

1 od 1,0 ha –  1,5ha 127 

2 od 1,5 ha –  2,0ha 66 

3 od 2,0 ha –  3,0ha 96 

4 od 3,0ha  -   5,0ha 108 

5 od 5,0ha -    7,0ha 81 

6 od 7,0ha -   10ha 58 

7 od 10 ha -   15ha 55 

8 od 15 ha -   20ha 26 

9 od 20 ha -  30ha 25 

10 od 30 ha -  50ha 23 

11 od 50 ha -100ha 20 

12 od 100ha 13 

 
 

Zauważyć można dużą różnorodność pod względem wielkości gospodarstw. 

W dalszym ciągu więcej jest gospodarstw rodzinnych, które prowadzą swoją działalność na małych obszarowo 

działkach, tj. od 1,0ha do 10ha, i które nastawione są na produkcję wielokierunkową. Niski odsetek stanowią 

duże gospodarstwa mogące poszczycić się wysokim stopniem specjalizacji. Obserwuje się jednak duże 

zainteresowanie rolników z terenu naszej gminy kupnem gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych (od 1 

września 2017r. KOWR). Na dzień 30.12. 2019r. o możliwości zakupu gruntu ubiegało  się ok.  45 rolników z 

gminy Lewin Brzeski, którzy pobrali zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

niezbędnego zarówno do nabycia jak i sprzedaży ziemi rolnej. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Lewinie Brzeskim na bieżąco publikowane są informacje dotyczące przeznaczenia do sprzedaży lub dzierżawy 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. 

Gmina Lewin Brzeski przekazuje również grunty do dzierżawy z przeznaczeniem na różne cele w tym najczęściej 

na cel rolny. Wydzierżawienie gruntu odbywa się w formie przetargów nieograniczonych, bądź ograniczonych, 

jeśli istnieją utrudnienia w sposobie korzystania z nieruchomości. 

Czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. Do czynszu dzierżawnego ustalanego jako równowartość pieniężna 

odpowiedniej ilości pszenicy, do przeliczeń przyjmuje się średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w 

obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości 

przeznaczanej do dzierżawy. 

Na dzień 31.12.2019 roku umowami dzierżaw zostało objętych 52,920 ha gruntów  

z przeznaczeniem na cel rolny, co przedkłada się na 102 zawarte umowy dzierżawy. 
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3.2.Działalność gospodarcza  

Na terenie gminy Lewin Brzeski według stanu bazy danych REGON na dzień 31.12.2019r. jest zarejestrowanych 

1350 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, spółek, spółek 

cywilnych. 

 

4.Infrastruktura  

 

4.1.Drogi i ciągi piesze  

Przez teren gminy przebiegają drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, z czego : 

-18,813 km drogi krajowej nr 94, których zarządcą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu; 

-5,992 km drogi krajowej (autostrada) nr A4, których zarządcą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

   i Autostrad w Opolu; 

- 25,088 km dróg wojewódzkich, których zarządcą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu; 

- 49,535 km dróg powiatowych, których zarządcą Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu; 

- 58,570 km  dróg gminnych publicznych, których właścicielem jest gmina. 

 

 

W 2019 roku wykonano z zakresu bieżącego utrzymania dróg 2019 roku w wykonano: 

- remont dróg gruntowych 3.300m2 

- remont chodników - lokalnie w miejscach ubytków, 

- remont nawierzchni bitumicznej - 394m2, 

- utwardzenie ciągów pieszo - jezdnych - 60m2 

 

Ponadto w 2019 roku lokalnie wykonywano montaż oznakowania pionowego i niezbędnych elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

 

4.2.Oświetlenie uliczne  

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy między innymi planowanie i 
finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.  
Wspólnie z innymi gminami należącymi do Związku Gmin Śląska Opolskiego -Gmina Lewin Brzeski uczestniczyła 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki przeprowadzonemu 
postępowaniu o zamówienie publiczne Gmina Lewin Brzeski zakupywała w 2019r. energię elektryczną dla 
potrzeb oświetlenia ulicznego i swoich jednostek po cenie niższej niż cena rynkowa dla odbiorców końcowych 
(w 2018r. obowiązywała cena 0,24987 zł/kWh brutto, w 2019r. obowiązywała cena 0,30590 zł/kWh). 
W I etapie realizacji założonych działań (do końca I kwartału 2018r), wymienione zostały pracujące już 1102 
szt. oprawy oświetleniowe na słupach istniejącej sieci przesyłowej, na energooszczędne oprawy z 
oświetleniem LED. Koszt zadania wyniósł przeszło 2,5 mln zł i będzie spłacany przez Gminę Lewin Brzeski przez 
okres 6 lat ramach zawartej umowy z firmą Tauron Dystrybucja S.A. W 2019r. wybudowano 4 nowe punkty 
świetlne w Kantorowicach  i 104 szt. w Lewinie Brzeskim (w tym 15 szt. w centrum przesiadkowym), a także 
wymieniono 3 oprawy oświetleniowe na słupach należących do Gminy Lewin Brzeski (w Skorogoszczy przy ul. 
Cmentarnej 3 szt.) na energooszczędne oprawy z oświetleniem LED.  
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W roku 2019 na terenie Gminy Lewin Brzeski funkcjonowały 1102 oprawy oświetleniowe należące do firmy 
Tauron Dystrybucja S.A. i 291 należące do Gminy Lewin Brzeski. Prowadzenie serwisu sieci i urządzeń 
oświetleniowych (1102 punktów oświetleniowych) w sposób zapewniający ich sprawność techniczną wg 
zakresu podstawowych prac, należących do konserwacji oświetlenia oraz prac związanych z przebudową sieci 
oświetleniowej jest zlecony na podstawie przeprowadzonych negocjacji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia firmie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A; 31-035 Kraków. 
Serwis urządzeń i sieci oświetleniowych należących do Gminy (291 punktów oświetleniowych) zlecany jest 
natomiast według zaistniałych potrzeb podmiotom zewnętrznym. Gmina Lewin Brzeski realizując zgłaszane 
przez mieszkańców potrzeby oświetleniowe podjęła wieloetapowe działania mające na celu modernizację i 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w całej Gminie Lewin Brzeski.  
W ramach kolejnych podejmowanych działań Gmina Lewin Brzeski sukcesywnie w ramach posiadanych 
środków finansowych będzie realizowała zgłoszone przez mieszkańców potrzeby w zakresie oświetlenia 
ulicznego i wymiany oświetlenia na energooszczędne LED. 
 
 

 

4.3.Stawy, zbiorniki wodne, rowy  

Na terenie gminy są dwa stawy w Oldrzyszowicach, zbiorniki pożwirowe w Kantorowicach, Ptakowicach, Nowej 

Wsi Małej i w Lewinie Brzeskim, 1 zbiornik przeciwpożarowy we Wronowie. Na terenie gminy przebiega 217 

ha rowów melioracyjnych, z czego 82,5 ha rowów należy do Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie 

Brzeskim, 55 km rowów będących w zarządzie Spółki  jest własnością gminy, pozostałe są własnością prywatną. 

 

4.4.Gazyfikacja 

Przez  gminę przebiega gazociąg wysokoprężny Zdzieszowice – Wrocław na dł. 18,6km, do którego podłączone 

jest miasto Lewin Brzeski oraz osiedle mieszkaniowe w  Łosiowie (OODR). Stacje redukcyjno pomiarowe 

znajdują się w Łosiowie i Lewinie Brzeskim. Po obu stronach przebiegającego przez gminę gazociągu znajduje 

się 11 wsi w tym 7 wsi w odległości 150 – 900 m od trasy gazociągu są tą : Łosiów, Skorogoszcz, Chróścina, 

Buszyce, Strzelniki, Leśniczówka, Borkowice. 

W gminie są dwa rodzaje sieci gazowej: 

1) średnie  o dł. 1km – o ciśnieniu powyżej 0,4 MPA, 

2) niskie o dł. 11,4km – o ciśnieniu do 0,4 MPA. 

Stan sieci jest dobry. Na terenie gminy Lewin Brzeski występuje ponadto sieć gazowa dystrybucyjna średniego 

i niskiego ciśnienia, która zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowości Lewin Brzeski 

i w Łosiowie. Miasto Lewin Brzeski zasilane jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej I i II stopnia zlokalizowanej w 

północno – zachodniej części miasta. Wieś Łosiów zasilana jest ze stacji redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia 

zlokalizowanej na obrzeżach wsi od strony miasta Brzeg.  

Obie stacje są własnością OGP Gaz System podobnie jak gazociągi wysokoprężne doprowadzające do 

nich gaz. Obecnie na końcowym etapie jest realizacja robót budowlanych na obszarze gminy dotycząca 

projektu  budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław o długości około 130 km i średnicy 1000 mm. 

 

5. Polityka mieszkaniowa  

Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej. Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale w ramach najmu 
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socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

dochodach.  

Do obowiązków Gminy należy także wskazywanie pomieszczeń tymczasowych, w przypadku wykonywania 

przez komornika obowiązku opróżniania lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dłużnika 

na podstawie wyroku wykonawczego. 

Zasoby mieszkaniowe gminy Lewin Brzeski administrowane i zarządzane są od 01.01. 2011r. przez spółkę 
komunalną ze 100% udziałem Gminy Lewin Brzeski - Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o. z 
siedzibą w Lewinie Brzeskim przy  ul. Konopnickiej 3. Wymieniona spółka przejęła w sferze administrowania 
i zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy obwiązki i zadania gminy. 
Na dzień 31.12.2019 r. ogółem spółka ZMK – Lewin Brzeski Sp. z o.o. zarządzała  18 budynkami stanowiącymi 
w 100 % własność gminy, w których znajduje się 67 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3.422,40 m2. 
Gminne lokale mieszkalne znajdują się również w 75 budynkach wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina 
posiada swoje udziały. W budynkach tych liczba gminnych lokali mieszkalnych wynosi 187 o łącznej 
powierzchni 7.655,75 m2. Gmina posiada 59 lokali socjalnych. 
Ilość lokali zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski w danych miejscowościach przedstawia się w sposób 
następujący (stan na 31.12.2019r) 
 

miejscowość ilość lokali 
mieszkalnych w 

budynkach 
komunalnych 

ilość lokali 
mieszkalnych w 

budynkach wspólnot 

w tym ilość lokali 
oddanych w najem 

socjalny 

Lewin Brzeski 39 164 43 

Skorogoszcz 12 14 4 

Łosiów 0 7 4 

Mikolin 8 0 4 

Strzelniki 2 0 0 

Sarny Małe 1 0 0 

Raski 4 0 4 

Ptakowice 1 0 0 

Przecza 0 2 0 

 
Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby przeprowadzania w zasobie 

mieszkaniowym gminy regularnych remontów bieżących i kapitalnych oraz jego modernizację. 

Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom, w związku z tym 

w pierwszej kolejności należy podejmować prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, 

modernizacji i zabezpieczenia istotnych dla bezpieczeństwa instalacji technicznych oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego.  

Z uwagi na zmienioną strukturę właścicielską lokali ciężar ww. przedsięwzięć przesunął się w dużej mierze na 
wspólnoty mieszkaniowe, wyposażone przepisami prawa w samodzielność oraz niezbędne kompetencje. W 
istocie to wspólnoty mieszkaniowe podejmując uchwały w sprawie planów gospodarczych decydują o zakresie 
przedsięwzięć remontowych, a rola gminy sprowadza się wyłącznie do pośredniego udziału w podejmowanych 
decyzjach. 
W 2019r. przekazano na konta wspólnot mieszkaniowych – na bieżące potrzeby funduszy remontowych 
kwotę 269.548,02 zł. Wydatki te w całości obciążyły budżet gminy oraz odpowiadały udziałowi gminy we 
własności lokali. 
Środki finansowe planowane na remonty winny zapewniać w pełnym zakresie realizację robót mających w 
szczególności na celu eliminację zagrożenia życia i zdrowia użytkowników lokali i osób trzecich, a także 
zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. W ramach planu remontów na dany rok niezbędne jest 
zabezpieczenie znacznych środków finansowych na przygotowanie do zasiedlenia pustostanów. Dotyczą one 
lokali odzyskanych, najczęściej w wyniku eksmisji, śmierci najemcy lub braku osób, którym zgodnie z 
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przepisami przysługuje lokal po śmierci najemcy. Odzyskane lokale są nierzadko w bardzo złym stanie 
technicznym i wymagają wykonania dużego zakresu robót. 
W celu racjonalnego wykorzystania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy prowadzi się sprzedaż 

lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski reguluje ustawa 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) a zasady 

sprzedaży ustalone są Uchwałą Nr XXX/238/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 28.12.2012r. w 

sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 

najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych od gminy Lewin Brzeski mają 

najemcy, niezalegający z opłatami czynszowymi, zajmujący lokale na podstawie stosunku najmu nawiązanego 

na czas nieoznaczony – sprzedaż następuje w takim przypadku w trybie bezprzetargowym i odbywa się na 

preferencyjnych warunkach ze znaczącą bonifikatą, określoną uchwałą Rady Miejskiej. 

Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej muszą zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego 
gminy na zadawalającym poziomie technicznym. Do 31.12.2008 roku bazowa stawka czynszu wynosiła 2,00 
zł/m2, w 2009r. została podniesiona do 3,50zł/m2, od 2012r. wynosiła 4,70 zł/m2, natomiast w 2019r. została 
podniesiona do 5,00 zł/m2. 
Wysokość czynszu obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania/zarządzania, koszty 
konserwacji, koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w 
tym opłaty za utrzymanie czystości, energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za domofony, anteny zbiorcze, koszty 
utrzymania technicznego budynku, ubezpieczenie.  
Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy powinny być bilansowane wpływami z czynszów. Potrzeby 
technicznego utrzymania budynków na poziomie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie i 
zabezpieczającym przed pogarszaniem ich stanu technicznego, wymagają dużych nakładów finansowych.  
 
W 2019r. poniesiono następujące koszty związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych: 

a) koszty bieżącej eksploatacji      –   266.469,96 zł  
b) remonty lokali i budynków komunalnych –  163.843,87 zł  
c) zarząd nieruchomościami wspólnymi –     80.269,09 zł  
d) koszty utrzymania części wspólnych   –     72.922,96 zł 

 

 

6. Oświata i wychowanie 
 
 
W pięciu przedszkolach i trzech szkołach prowadzonych prze Gminę zatrudnionych jest ogółem 150 nauczycieli 

ogółem na 141,1 etatu. Pracownicy administracji i obsługi ogółem zatrudnieni są na 72 etatach, z tego w 

przedszkolach na 41,25 etatu i w szkołach na 30,75 etatu. Ponadto w Biurze Obsługi Wspólnej zatrudnionych 

jest 7 osób na pełnych etatach, które prowadzą obsługę administracyjną i finansową szkół i przedszkoli. 
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Ogółem do szkół i przedszkoli uczęszcza 1339 dzieci, których nauka i opieka odbywa się w 67 oddziałach.  
Do przedszkoli uczęszcza ogółem 408 wychowanków realizujących zajęcia w 17 oddziałach. Wychowanków 
pobierających naukę w tzw. klasach „0” jest 101, pozostałe dzieci są w wieku od 2,5 lat do 5 lat.  Do szkół 
uczęszcza 931 uczniów realizujących zajęcia w 50 oddziałach. 
 

 
 
 
 
 
 
Z łącznej liczby 1339 uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli 434 objętych jest dowozami szkolnymi, z tego 
86 dzieci dowożonych jest do przedszkoli, a 348 uczniów dowożonych jest do szkół. Ponadto gmina dowozi 28 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół w Brzegu, Kup i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Grodkowie. Ponadto rodzice dowożą 4-cioro dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do innych szkół, 
na podstawie indywidualnych umów. 
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W mieście Lewin Brzeski znajdują się dwa największe pięciooddziałowe przedszkola. Przedszkola te są  dobrze 
wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, posiadają place zabaw. Plac zabaw Przedszkola Publicznego Nr 1 
duży, oddalony od drogi, plac zabaw Przedszkola Publicznego Nr 2 ma dość ograniczony obszar i usytuowany 
jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej.  
W Skorogoszczy znajduje się jedno trzyoddziałowe przedszkole dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, posiada plac zabaw usytuowany w okolicy parku i oddalony od dróg publicznych. 
W Łosiowie jest jedno trzyoddziałowe przedszkole usytuowane w dwóch obiektach – przy ul. Głównej i przy 
ul. Jana Barona. Przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw przy ul. 
Głównej usytuowany jest bezpośrednio przy ruchliwej drodze krajowej, odgrodzony, o małej powierzchni, 
wyposażony w urządzenia zabawowe.  Plac zabaw przy ul. Jana Barona usytuowany na dużym terenie przy 
przedszkolu, z dala od głównych dróg, z uwagi na brak właściwego ogrodzenia jest ogólnodostępny dla 
mieszkańców. 
Najmniejsze, jednooddziałowe przedszkole, znajduje się w Przeczy. Jest również dobrze wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne z dużym placem zabaw. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim mieści się w trzech obiektach. Główna siedziba szkoły przy 
ul. Kościuszki posiada salę gimnastyczną, najmłodsze dzieci korzystają również z mniejszej sali gimnastycznej 
przy ul. Mickiewicza. Obiekt przy ul. Kościuszki jest wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne, ma również 
do dyspozycji zespół nowoczesnych boisk sportowych. Szkoła korzysta także z obiektu po gimnazjum przy ul. 
Zamkowej, gdzie uczą się uczniowie klas starszych. Obiekt przy ul. Zamkowej wyposażony jest w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne, posiada do dyspozycji nowoczesną halę sportową i oraz zespół boisk sportowych ORLIK. 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie korzysta z dwóch obiektów. Główna siedziba szkoły przy ul. J. 
Słowackiego 9 jest wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiada nowoczesna halę sportową, uczniowie 
korzystają również z zespołu boisk o naturalnej nawierzchni, wymagającego dostosowania do współczesnych 
wymogów. Obiekt przy ul. J. Słowackiego 7, po byłym gimnazjum, został wyłączony z użytkowania.                    
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy, dzięki inwestycji zakończonej w sierpniu 2018 roku                          
polegającej na adaptacji starej wozowni na nowoczesną szkołę, mieści się w jednym kompleksie przy ul. 
Zamkowej. Szkoła posiada nowoczesna salę gimnastyczną i zespół boisk wymagających dostosowania do 
współczesnych wymogów. Szkoła wyposażona jest w  sprzęt i pomoce dydaktyczne. Teren szkoły nie jest 
ogrodzony.  
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W działającej w Lewinie Brzeskim Świetlicy Terapeutycznej prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne i socjoterapeutyczne w mniejszych grupach. Grupy są tworzone w 
zależności od rozeznanych potrzeb dzieci, wynikających najczęściej z niedoborów wychowawczych domów 
rodzinnych. Działania swoje świetlica na bieżąco dostosowuje do potrzeb lokalnego środowiska dzieci. 
Świetlica prowadzi także zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. Psycholog, logopeda i pedagog prowadzą 
także konsultacje i poradnictwo psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne dla rodziców. 
Do świetlicy uczęszcza tygodniowo 43 osobowa grupa dzieci korzystających z zajęć socjoterapeutycznych 
i świetlicowych. Ponad 60-cio osobowa grupa dzieci z miasta i gminy Lewin Brzeski korzysta stale w Świetlicy 
Terapeutycznej  z terapii logopedycznej i zajęć świetlicowych.  
W 2019 roku Świetlica zorganizowała trzy jednotygodniowe turnusy wakacyjne dla łącznej grupy 120 dzieci z 
terenu miasta i gminy Lewin Brzeski. Każdego dnia z uczestnikami prowadzone są programy edukacyjno-
profilaktyczne. Atrakcją zajęć są wyjazdy na wycieczki poza Lewin Brzeski. Z zajęć feryjnych zimowych w czasie 
dwóch turnusów skorzystało 80 dzieci.  
W 2019 roku Świetlica Terapeutyczna została wyposażona w nowoczesny plac zabaw z siłownią zewnętrzną – 
z urządzeń tych mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli z rejonu ulic Moniuszki. 
 

 

7.Kultura  

 

7.1.Działalność kulturalna  

Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Domu Kultury należy rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań 
oraz potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek 
kulturalny gminy, organizowania różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej 
do odbiorców wszystkich grup wiekowych. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Miejsko-Gminnego 
Domu Kultury prowadzone są systematycznie otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.  
Sieć placówek przedstawia się następująco: 
- Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 
- Wiejski Dom Kultury w Łosiowie oraz 
- 14 świetlic będących w użyczeniu MGDK na prowadzenie działalności statutowej. 

       W roku 2019r. ze środków budżetowych wykonano:  pokrycie dachu na garażu 7.804,88 zł;  wymianę okien  
Stroszowicach 1.219,51 zł.  
We własnym zakresie zakupiono zestawy biesiadne 10 kpl. Dla MGDK, 10 kpl do świetlicy w Sarnach Małych, 
wg zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wykonano remont instalacji wodnej, dołożono punkty świetlne w 
Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie i Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.                                                                                                        
W roku 2019 MGDK uzyskał dochód własny  w wysokości 177.127,50 zł. 
 
W 2019 roku MGDK zorganizował oraz współorganizował 78  imprez.  
Cykliczne imprezy organizowane w 2019 roku to: XXIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych 
„HERODY”, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy „Dni Lewina”, Ogólnopolski Plener Malarski, .  
Biesiada Kresowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się wieczorki taneczne, zajęcia  aerobiku dla seniorów . 
MGDK pomaga Radom Sołeckim w organizacji „zielonych festynów”. 
Stałą formą zajęć dodatkowych obejmowane są wszystkie grupy wiekowe. Na cykliczne zajęcia uczęszcza 
ponad 300 osób w sekcjach i zespołach. W ramach MGDK działają i odbywają swoje zajęcia : dwa zespoły 
wokalne (1 dziecięcy i 1 młodzieżowy), Zespół teatralny emerytów i rencistów, Zespół wokalno – 
instrumentalny „Ta Joj”, Kapela Podwórkowa „Lewiniacy”, Zespół śpiewaczy „Sami Swoi” – emeryci, Szkółka 
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gry na gitarze, Szkółka malarska, Sekcja taneczna dla dzieci i młodzieży prowadzona przez naszych 
instruktorów, Ognisko muzyczne (nauka gry na instrumentach), Modelarnia, Zajęcia plastyczne dla dzieci, 
Nauka języka angielskiego dla dzieci, Dziecięcy zespół teatralny, Zajęcia z rękodzieła dla dzieci jak również osób 
dorosłych, Chór w Łosiowie ,,Łosiowianie”, Duet Studio, Zespół teatralny dla młodzieży, Zespół ,,Wesołe 
Maskotki”, kurs J. Angielskiego, Aerobik dla seniorów dwa razy w tygodniu. 
      

7.2. Biblioteki 
 
Sieć biblioteczna obejmuje: 
- MiGBP w Lewinie Brzeskim: oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci, 
- 4 filie biblioteczne: Łosiów, Skorogoszcz, Strzelniki, Przecza. 
Biblioteki gromadzą i udostępniają wszystkim mieszkańcom gminy literaturę piękną, popularnonaukową 
i regionalną oraz prasę. Udzielają informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz rzeczowych. 
Biblioteka posiada czytelnie internetowe dostępne dla czytelników: Lewin Brzeski – 3 stanowiska, Łosiów – 2 
stanowiska, Skorogoszcz – 1 stanowisko, Przecza – 1 stanowisko, Strzelniki – 1 stanowisko. 
Biblioteki organizują wiele imprez promujących czytelnictwo, książkę i biblioteki. Szereg działań ma charakter 
typowo edukacyjny. Często przez rozrywkę i zabawę przekazywana jest wiedza i informacja.  
Biblioteki mają szeroką ofertę dla wszystkich mieszkańców, począwszy od najmłodszych – przedszkolaków do 
seniorów w zakresie: 
1) edukacji czytelnicza dzieci i młodzieży; 
2) urozmaicenia oferty kulturalnej gminy o imprezy promujące czytelnictwo: spotkania autorskie, wieczory 
poezji, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, imprezy w plenerze;  
3)prowadzenia działań niezwiązanych bezpośrednio z działalnością biblioteczną (warsztaty komputerowe dla 
seniorów, kursy językowe dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne dla dzieci i dorosłych, wyjazdy do 
teatru);  
4)organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zajęcia wakacyjne, feryjne, świąteczne). 
W 2019r. biblioteki w gminie zorganizowały 188 różnorodnych działań, w których uczestniczyło                3 316 
osób. 

Ważniejsze wydarzenia w 2019 roku, których organizatorem lub współorganizatorem była MiGBP to: Dzień 
Babci i Dziadka – Strzelniki, „Baśniowy świat Pana Andersena” – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków 
połączone z konkursem plastycznym, Biblioteka pod Ratuszem – Lewin Brzeski, XII Gminny Konkurs 
Recytatorski – Lewin Brzeski, Piknik z Biblioteką – Strzelniki, Wakacje w Bibliotekach – Lewin Brzeski, 
Skorogoszcz, Łosiów, Przecza, Strzelniki, Narodowe Czytanie – Lewin Brzeski, Europejskie Dni Dziedzictwa – 
Skorogoszcz, spotkania autorskie z Karoliną Wilczyńską i z Krystyną Mirek w ramach DKK. 
Podróże z baśnią i legendą” – to projekt przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich z PSP z Lewina 
Brzeskiego, który trwa przez cały rok szkolny. Podczas spotkań w bibliotece uczniowie poznają różne kraje, ich 
baśnie, zwyczaje, zabytki. Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci ze szkół podstawowych odbywają się w czasie 
roku szkolnego, 1 raz w tygodniu, zwykle w zajęciach uczestniczy ok. 10 osób. 
Przy MiGBP działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki w Lewinie (od 2008 roku) i w Łosiowie (od 2009 roku).  
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim w roku szkolnym 2018/2019 po raz drugi organizuje 
kurs języka angielskiego. Kurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – V szkoły podstawowej, posiadających 
podstawowe umiejętności posługiwania się językiem obcym.  
„Biblioteka pod Chmurką” – to projekt, w ramach którego w okresie letnim, jeden raz w tygodniu, przez dwie 
godziny działał dodatkowy punkt wypożyczeń przed budynkiem biblioteki w Lewinie Brzeskim. Akcja była 
skierowana  do osób starszych i niepełnosprawnych, aby ułatwić im wypożyczenie i oddanie książek bez 
wchodzenia na II piętro, gdzie znajduje się biblioteka. 
 
 

7.3. Świetlice wiejskie 
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Gmina Lewin Brzeski użyczyła dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na prowadzenie 
działalności statutowej 13 świetlic, i tak : 

1) Świetlica wiejska w Buszycach 
2) Świetlica wiejska w Borkowicach 
3) Świetlica wiejska w Golczowicach 
4) Świetlica wiejska w Jasionie 
5) Świetlica wiejska w Kantorowicach 
6) Wiejski Dom Kultury w Łosiowie 
7) Świetlica wiejska w Nowej Wsi Małej 
8) Świetlica wiejska w Oldrzyszowicach 
9) Świetlica wiejska w Przeczy 
10) Świetlica wiejska w Różynie 
11) Świetlica wiejska w Sarnach Małych  
12) Dom Ludowy w Stroszowicach 
13) Świetlica wiejska we Wronowie 

Dwie świetlice zostały użyczone dla sołectw i są to:  
1) Świetlica wiejska w Mikolinie  
2) Świetlica wiejska w Strzelnikach.  

 
W roku 2019r. w ramach środków otrzymanych z budżetu gminy Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie 
Brzeskim w świetlicach wykonał : wymianę okien w Stroszowicach oraz remont instalacji wodnej w Wiejskim 
Domu Kultury w Łosiowie. 
 
Sołectwa w ramach Funduszu sołeckiego dokonywały zakupów i remontów świetlic wiejskich. I tak:  
1) Sołectwo Borkowice zakupiło materiały remontowe i dokonano remontu WC i montaż garażu blaszanego 
na kwotę 6.000,00 zł; 
2) Sołectwo Buszyce doposażyło świetlicę w sprzęt kwotę 4.390,99 zł; 
3) Sołectwo Golczowice doposażyło świetlicę w sprzęt kwotę 683,68 zł; 
4) Sołectwo Kantorowice wyremontowało świetlicę na kwotę 2000,00 zł; 
5) Sołectwo Łosiów przeznaczyło na poprawę infrastruktury w Domu Kultury w Łosiowie na kwotę 4000,00 zł; 
6) Sołectwo Oldrzyszowice zakupiło namioty i komplety biesiadne oraz sprzęt grający na kwotę 12.760,45 zł; 
7) Sołectwo Przecza przeznaczyło na ogrzewanie świetlicy wiejskiej kwotę 1498,86 zł; 
8) Sołectwo Różyna zakupiło lampy do świetlicy na kwotę 799,99 zł; 
9) Sołectwo Sarny Małe przeznaczyło na ogrzewanie, utrzymanie  czystości świetlicy na kwotę 2995,06 zł; 
10) Sołectwo Stroszowice wyremontowało świetlicę na kwotę 10500,00 zł; 
11) Sołectwo Strzelniki przeznaczyło na doposażenie świetlicy na kwotę 4329,22 zł. 
 

8. Polityka społeczna  

Pomoc i wsparcie w gminie Lewin Brzeski z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 428 osoby, co stanowiło 

3,42.% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 54 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 31 osób. W przypadku 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 228 osób, co oznaczało spadek w 

stosunku do roku 2018 o 48 osoby. W gminie Lewin Brzeski najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 

choroba , bezdomność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.   
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń 

w 2019 r.  

  

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć 

wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r. 
 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 110 50 60 

Produkcyjny 277 106 171 

Poprodukcyjny 114 87 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej  
 

Rok Liczba rodzin Liczba  osób  w  rodzinach 

2017 466 875 

2018 392 687 

2019 368 604 

 

 

 Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
 

Rodzaj świadczenia                                                     Liczba osób  

Lata 2017     2018         2019 

świadczenia niepieniężne 288 247 265 

świadczenia pieniężne 384 309 230 

 

 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA RODZIN - OGÓŁEM 

BEZROBOCIE 161 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 141 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 135 

UBÓSTWO 32 

BEZDOMNOŚĆ 23 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 26 
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ALKOHOLIZM 22 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 17 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

10 

ZDARZENIE LOSOWE 4 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

10 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 5 

SYTUACJA KRYZYSOWA 5 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

1 

NARKOMANIA 1 

PRZEMOC W RODZINIE 1 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 0 

 

 

 

 

Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych  
 

Rok 
Liczba osób 

2017 64 

2018 61 

2019 68 
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9. Sport i rekreacja  

 

Przez gminę Lewin Brzeski wiedzie wytyczony w 2004 roku szlak rowerowy, który  w 2013 roku został 
zmodernizowany. W ramach inwestycji  wykonano  także 3 altanki służące jako miejsce odpoczynku dla 
rowerzystów. Altanki zaopatrzone są w stojaki na rowery i kosze na śmieci.  
Przez gminę przebiega także szlak polichromii brzeskich, na trasie którego położony jest kościół w Strzelnikach 
oraz w Łosiowie.  Szlak ma 53 kilometry i można go pokonać na rowerze, samochodem lub autobusem. 
Przebiega przez tereny ziemi brzeskiej położone na lewym brzegu Odry. 
Do pieszych wędrówek po gminie Lewin Brzeski zachęca szlak św. Jakuba. Tzw. Droga Nyska jest dojściowym 
szlakiem do Drogi św. Jakuba Via Regia. Jest to trasa prowadząca z Głuchołaz przez Nysę, Pakosławice, Kopice 
i Lewin Brzeski do Skorogoszczy, gdzie łączy się z Via Regia. 
W ramach inwestycji realizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu polegającej na 
poprawie ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzecze Nysie Kłodzkiej wybudowano 
i zmodernizowano około 8,5 km wałów, ścieżki pieszo – rowerowe oraz wybudowano nowoczesny 
trzyprzęsłowy jaz klapowy. Jaz ten jest niewątpliwie ogromną atrakcją Lewina, gdyż można nad nim przejść na 
drugi brzeg rzeki. Gmina przejęła utrzymanie czystości i zieleni na tym terenie. 
Kolejnym miejscem rekreacji w Lewinie Brzeskim jest powstały przy starorzeczu Nysy Kłodzkiej oświetlony ciąg 
ścieżek pieszo rowerowych wraz z pomostami widokowymi, wieżą widokową oraz wydzielonym miejscem do 
grillowania. 
Teren przeznaczony do kąpieli w Lewinie to nie tylko czysta woda i strzeżona przez ratowników plaża, ale 
również bogata infrastruktura, zbudowana ze środków pozyskanych  z projektu w ramach Rybackiej Lokalnej 
Grupy Działania Opolszczyzna. Na terenie tym znajduje boisko do siatkówki plażowej i boisko trawiaste, a 
specjalnie z myślą o najmłodszych - plac zabaw z wieżą, zjeżdżalnią i huśtawkami. Starsi mogą aktywnie spędzić 
czas korzystając z zielonej siłowni na wolnym powietrzu, mając do dyspozycji 11 urządzeń treningowych. 
Młodzież może aktywnie wypoczywać, korzystając ze zbudowanego zgodnie z nowoczesnymi standardami 
skateparku.  
Szczególną popularnością, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, cieszy się kompleks boisk ORLIK. Boisko 
do piłki nożnej oraz położone w bezpośrednim sąsiedztwie wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki 
to obiekty, z których korzystać mogą zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Oba boiska są ogrodzone 
i wyposażone w dodatkowe oświetlenie, dzięki któremu możliwa jest również gra po zmroku. Na orliku 
zatrudniony jest animator sportu. 
Oprócz kompleksu boisk sportowych ORLIK, mieszkańcy mogą korzystać z 7 boisk sportowych, których zarządcą 
jest Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Na terenie gminy Lewin Brzeski znajdują się 10 boisk 
sportowych, które nie są zarządzane przez LZS. 
 
Na terenach wiejskich place zabaw, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, znajdują się w 
miejscowościach Błażejowice, Borkowice, Buszyce, Chróścina,  Golczowice, Jasiona, Kantorowice, Leśniczówka 
Mikolin, Nowa Mała Wieś, Oldrzyszowice, Przecza-Raski, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, 
Stroszowice, Strzelniki, Wronów .  
Na terenie miasta Lewin Brzeski place zabaw znajdują się przy ul. Przytulnej, ul. Kosynierów, ul. Narutowicza, 
na kąpielisku oraz przy boisku Orlik. Place zabaw znajdują się także przy przedszkolach w Lewinie Brzeskim, 
Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy, Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, w Łosiowie oraz  Świetlicy 
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim. Place zabaw znajdujące się przy przedszkolach dostępne są wyłącznie dla 
dzieci uczęszczających do przedszkola z wyjątkiem placu zabaw przy przedszkolu w Przeczy, który jest 
ogólnodostępny. Z kolei wszystkie dzieci, w ciągu dnia,  mogą korzystać urządzeń zabawowych z placów zabaw 
przy w/w szkołach oraz Świetlicy Terapeutycznej.  
Na terenie Lewina Brzeskiego znajdują się trzy siłownie zewnętrzne – przy boisku Orlik, na terenie kąpieliska, 
przy Świetlicy Terapeutycznej oraz 8 siłowni na terenach wiejskich.  
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W okresie zimowym do dyspozycji mieszkańców gminy uruchomione zostało sztuczne lodowisko, z którego 
korzystanie jest nieodpłatne.   
Mieszkańcy mogą także nieodpłatnie korzystać z zajęć jogi, które prowadzone są w sali sportowej dawnego 
gimnazjum. 
 
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

  

W 2019 roku Straż Miejska realizowała działania służbowe na terenie gminy Lewin Brzeski, które były 
ukierunkowane na poprawę porządku i spokoju publicznego, podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród 
lokalnej społeczności.  
W ramach realizacji zadań we współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska podjęto działania: przeprowadzono kontrole spalania śmieci w domowych instalacjach 
grzewczych mających na celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska i przedostawania się do atmosfery 
szkodliwych substancji chemicznych, dokonywano okresowych kontroli drzewostanu na terenie miasta 
i gminy, pod katem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz we współpracy z lekarzem 
weterynarii podejmowano interwencję w sprawie bezdomnych zwierząt, a także interwencje dotyczące 
podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt, kontrolowano dzikie wysypiska. 
Straż Miejska zabezpieczała imprezy kulturalne, sportowe i religijne, wykonano 62 konwoje dokumentów (dla 
zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i Wydziału Spraw Obywatelskich), dostarczano 
do domów dokumenty osobom chorymi niepełnosprawnym, wspólnie z Policją i MGOPS przeprowadzono 
akcję pod kryptonimem ”Bezdomny” w ramach której dokonano sprawdzenia miejsce w których takie osoby 
przebywają i udzielano im pomocy, wspólnie z Policją dokonywano okresowych kontroli stanu oznakowania 
dróg publicznych, dodatkowo w ramach tych działań w okresie letnim podejmowano czynności na terenie 
kąpieliska w Lewinie Brzeskim mające na celu przeciwdziałanie nagminnemu parkowaniu pojazdów na 
terenach zielonych i zapobieganiu ich dewastacji. 
W ramach współpracy udzielano pomocy prawnej polegającej głównie na przesłuchaniach osób i ustaleniach 
zwłaszcza innym jednostkom Straży Miejskiej, Policji i Prokuraturze, udzielano również porad i pomocy 
mieszkańcom Lewina Brzeskiego podejmowano wspólne patrole z Policją i inne działania. 
Z budżetu gminy na 2019 rok przeznaczono kwotę 3.840 zł na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie gminy poprzez zorganizowanie dodatkowych służb 
prewencyjnych funkcjonariuszy Policji.  
Spośród zagrożeń występujących w wyniku działań ludzkich, spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 
bądź też innych czynników można wyróżnić główne zagrożenia: pożarowe, techniczne i ekologiczne. 
Zagrożenie pożarami powoduje zwarta zabudowa starego typu obiektów mieszkalnych oraz obszarów leśnych 
w okolicach wsi Wronów, Oldrzyszowice, Borkowice i Golczowice, a także nieuwaga przy wykonywaniu prac 
polowych. Występujące zagrożenia techniczne to szczególnie wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe, do 
których dochodzi najczęściej na głównych drogach przebiegających przez teren gminy tj. droga nr 94 oraz 
autostrada A4.Zagrożenie ekologiczne i techniczne mogą spowodować zlokalizowane stacje benzynowe w 
bliskim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi, jak również nadal bezmyślne wywożenie odpadów w 
niedozwolone miejsca, czego efektem może byś skażenie gleby i wody. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r. poz. 620) obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
sił i środków do realizacji tych zadań. 
 
 

11. Działalność organizacji i stowarzyszeń  

Działalność organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 1372). Zgodnie ustawą sfera zadań publicznych obejmuje 
zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje 
organy administracji publicznej do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wcześniej 
wspomnianych zadań publicznych.  
 
Organy administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych: 
1)w formie powierzania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,  
2)lub w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Ponadto 
współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych odbywać się powinna poprzez: 
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, konsultowanie z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczymi inicjatywnym.  
Współpraca ta z mocy ustawy odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
 
Z organizacjami gmina współpracuje poprzez zapraszanie ich do konsultacji przy projektowaniu rocznego 
programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na dany rok.  
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku następowała poprzez zlecanie realizacji                  
określonych zadań w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, w trybie otwartych                           
konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a o działalności pożytku publicznego                                         
i o wolontariacie) a także wspierania organizacji pozarządowych w formie pieniężnej 
i niepieniężnej. 
 
 
11.1. Ochotnicze straże pożarne 
 
Na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski na zasadzie stowarzyszeń działają 3 jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Lewin Brzeski 
i OSP Skorogoszcz oraz OSP Łosiów. Jednostki w swoich szeregach skupiają łącznie 89 członków zwyczajnych, 
w tym 67 mężczyzn i 22 kobiety. Porównując dane z okresem lat ubiegłych zauważa się nieznaczny wzrost 
liczby członków zrzeszonych w OSP. Występują też trudności z zebraniem składów osobowych do działań 
ratowniczych, szczególnie w godzinach od 7 do 16 (spowodowane jest to trudnością zwolnienia się z miejsca 
pracy zatrudnionych strażaków).Do bezpośredniego udziału w akcjach przygotowanych jest 61 członków, 
którzy zgodnie z wymogami posiadają aktualne wyniki badań okresowych oraz ubezpieczenie. W celu 
podnoszenia gotowości bojowej jednostek, członkowie, zgodnie z potrzebami, kierowani są na szkolenia 
organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Brzegu, jak i też Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Opolu.  
Na skuteczność akcji ratowniczych ma wpływają również pojazdy i sprzęt, jakim dysponują jednostki OSP. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim jest wyposażona w: 
- MAN samochód ratowniczo-gaśniczy - średni - rok produkcji 2017, 
- Mercedes-Benz Atego 1329AG samochód ratowniczo-gaśniczy - średni -rok produkcji 2010, 
- FORD 350M samochód ratowniczo-gaśniczy - lekki -rok produkcji 2004, 
- zestaw narzędzi hydraulicznych do wypadków drogowych, 
- kompresor do ładowania butli aparatów dróg oddechowych,  
- sprzęt specjalistyczny (sprzęt do ratownictwa wodnego) -OSP Lewin Brzeski, 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiowie jest wyposażona w: 
- Jelcz 007 samochód ratowniczo-gaśniczy - średni  -rok produkcji 1998,   

- zestaw narzędzi hydraulicznych. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy jest wyposażona w: 
- Star 244 samochód ratowniczo-gaśniczy - średni - rok produkcji 1980. 

- Renault M 210 samochód ratowniczo-gaśniczy - rok produkcji 1988. 

 

W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wzięły udział w 287 akcjach, szczegółowy wykaz 

poniżej: 

 
Jednostka Krajowy System 

Ratowniczo-
Gaśniczy 

Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Pożary  
poza  
powiatem 

Razem  

OSP Lewin Brzeski TAK 67 58 2 1 184 

OSP Łosiów NIE 17 10 1 0 41 

OSP Skorogoszcz TAK 33 20 1 0 62 

 

Łącznie na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy wydatkowano w 2019 roku kwotę 183.591,00 zł, w tym 

na świadczenia na rzecz osób 58.624,00 zł, wydatki statutowe (paliwo, sprzęt, naprawy) 125.327,00 zł. 
 

 

11.2. Stowarzyszenia odnowy wsi  

Program Odnowa Wsi realizowany jest w gminie Lewin Brzeski nieprzerwanie od 1997 roku, kiedy to 
Województwo Opolskie zainicjowało jego istnienie czerpiąc przykład od niemieckiego partnera – regionalnego 
landu Nadrenia – Palatynat, który wówczas był europejskim liderem odnowy wsi. 

W 2006 roku w Programie Odnowy Wsi wypracowane zostały formalne zasady uczestnictwa. Pozwoliło to 
lepiej badać jego efektywność oraz monitorować rozwój.  

W Gminie Lewin Brzeski 16 sołectw uczestniczy w programie składając sprawozdania ze swojej działalności w 
postaci ankiet, które następnie przekazywane są do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu. Są to sołectwa: Borkowice, Chróścina, Jasiona, Kantorowice, Łosiów, Mikolin, 
Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Przecza, Ptakowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz, Stroszowice, 
Strzelniki, Wronów.
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11.3. Gminne zrzeszenie LZS i kluby sportowe 

 

W gminie Lewin Brzeski działa Gminne Zrzeszenie LZS w Lewinie Brzeskim zrzesza kluby sportowe :  LZS 

„Olimpia” Lewin Brzeski, LZS „Pogoń” Łosiów,  LZS Skorogoszcz, LZS „Błękitni” Przecza i LZS Golczowice.  

Na terenie szkół podstawowych działają uczniowskie kluby sportowe: Uczniowski Klub Sportowy przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpicus” w Łosiowie.  
 

12. Współpraca partnerska  

 
12.1. Współpraca z zagranicą  
 

 

 

Lp. 
Inicjatywa 

Partner 

zagraniczny 

inicjatywy  

Data i miejsce 

inicjatywy 
Opis podjętych działań 

 

Dziedziny 

współpracy 

1 Przyjęcie delegacji z gminy 

partnerskiej 

Szegvar, Węgry 6-9 września 2019 

 

Udział delegacji 

węgierskiej w kulturowo-

promocyjnym wydarzeniu 

gminnym 

Tradycja, kultura, 

Promocja 

2 Wyjazd delegacji gminnej 

do Szegvar  

 

Szegvar, Węgry 4-7 października 

2019 

Udział delegacji z Gminy 

Lewin Brzeski w 

organizowanych przez 

gminę partnerską 

lokalnych wydarzeniach 

kulturowo-gospodarczych 

Kultura, Rozwój 

Obszarów Wiejskich, 

Promocja 

gospodarcza 

 

 

12.2. Gmina w związkach i stowarzyszeniach 

Gmina Lewin Brzeski jest członkiem czterech stowarzyszeń, tj.: 
1) Związek Gmin Śląska Opolskiego; 
2) Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”; 
3) Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”; 
4) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 
 
Uczestnictwo w powyższych Stowarzyszeniach pozwala Gminie Lewin Brzeski uzyskać wymierne korzyści, z 
których najważniejsze to: 
1)  grupowy zakup energii elektrycznej – członkostwo w ZGŚO, 
2)  pozyskiwanie środków na realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 2014-2020 – 
członkostwo w Stowarzyszeniu BOWH, 
3)  pozyskiwanie środków na realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 2014-2020 - 
członkostwo w RLGD „Opolszczyzna”, 
4)  możliwość udziału w naborach do projektów w sferze edukacji, rekreacji i rozbudowy infrastruktury w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – członkostwo w Stowarzyszeniu AO. 
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Raport został przygotowany na podstawie sprawozdań, informacji i materiałów przedstawionych przez 

Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Prezesów spółek gminy oraz Kierowników Wydziałów 

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.        

 

 

Opracował :                                                                                                   Przedkłada : 

Sekretarz gminy                                                                                   Burmistrz Lewina Brzeskiego 

Barbara Chyża                                                                                               Artur Kotara          

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim  

Rynek 1,  

49-340 Lewin Brzeski 

tel. +48 77 424 66 00  

fax +48 77 424 66 38 

e-mail: lb@lewin-brzeski.pl 
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