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STANOWISKO  
BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO 

z dnia .................... 2020 r. 

 
w sprawie przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej 

w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym” 

 
W związku z warunkami wynikającymi z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu oraz koniecznością 
podjęcia decyzji dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia Rada Miejska, po przeanalizowaniu zrealizowanych 
dotychczas działań zdecydowała o podjęciu stanowiska w sprawie. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją zadania ustalono, iż dotychczas podjęto następujące działania mające na celu 
jego realizację: 

1. W grudniu 2016r. Gmina Lewin Brzeski przeprowadziła otwarty konkurs architektoniczny dotyczący 
przebudowy i rozbudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej 
z zagospodarowaniem w kierunku realizacji przedsięwzięcia budowy centrum integracji społecznej wraz 
z zespołem rekreacyjno-kąpielowym. 

2. Na przełomie miesięcy luty i marzec 2017r. Gmina Lewin Brzeski przeprowadziła, w formie 
anonimowej ankiety, konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Konsultacje dotyczyły wyrażenia przez 
mieszkańców chęci (w postaci głosowania „za” lub „przeciw”) budowy krytej pływalni z zapleczem socjalnym 
z elementami pomocy społecznej. „Za” opowiedziało się ponad 95% biorących udział mieszkańców. 
Głosowało 990 osób. 

3. W dniu 05.04.2017r. Gmina Lewin Brzeski nabyła nieruchomość zlokalizowaną w Lewinie Brzeskim 
przy ul. Zamkowej 7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 476 o powierzchni 0,2160 ha. Działka 
miała zostać przeznaczona pod przedmiotowe przedsięwzięcie. 

4. W dniu 29.03.2017r. Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła przygotowanie dla przedsięwzięcia Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotowy dokument posłużył jako załącznik do wniosku o pozyskanie 
pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia ze środków UE w ramach RPO WO 2013-2020. 

5. Po przeanalizowaniu możliwości finansowania przedsięwzięcia zdecydowano, iż w imieniu Gminy 
Lewin Brzeski dokumentację aplikacyjną złoży gminna spółka ZMK sp. z o.o. Po skompletowaniu pełnej 
dokumentacji aplikacyjnej spółka złożyła stosowny wniosek w trybie konkursowym. Po przeprowadzeniu 
oceny Zarząd Województwa Opolskiego wybrał projekt do dofinansowania, czego konsekwencją była zawarta 
w dniu 15.03.2019r. Umowa o dofinansowanie projektu. Koszty przedstawiały się następująco: wartość 
projektu – 16,3mln zł, pomoc finansowa – 4,99mln zł. 

6. Jednocześnie podejmowano działania związane z dokonywaniem dla przedsięwzięcia szeregu uzgodnień, 
pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa wraz z opracowaniem projektu budowlanego oraz analizy 
ekonomicznej i kosztowej. Na podstawie w/w dokumentów uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

7. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki z wnioskowaną, maksymalną dostępną w programie kwotą dofinansowania na poziomie 4,83mln zł. 
Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony i nie otrzymał dofinansowania. 

Po przeanalizowaniu opisanego powyżej zakresu podjętych działań mających na celu jak najkorzystniejszą dla 
gminy realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej 
w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym” oraz mając na uwadze następujące, obecnie 
występujące, niekorzystne i obiektywne warunki takie jak: 
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1) wzrost cen robót budowlanych i usług, a co za tym idzie zwiększenie kosztów budowy – szacunek budowy 
wynosi 20 – 25 mln zł; 

2) zwiększony koszt eksploatacji obiektu, który szacuje się na 1,2 – 1,5 mln zł rocznie; 

3) brak dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

4) zmniejszenie się wpływów budżetowych związanych z pandemią Covid-19; 

5) pozyskanie w międzyczasie środków pomocowych z UE na realizację kolejnych przedsięwzięć gminy 
takich jak: park w Lewinie Brzeskim, park w Skorogoszczy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Oldrzyszowicach, remont dachu i empor kościoła poewangelickiego w Lewinie Brzeskim, udział 
finansowy w odbudowie mostu na kanale ulgi powodziowej rzeki Nysa Kłodzka; 

6) wieloletnie inwestycje jak budowa ścieżki rowerowej z gminy Popielów do dworca PKP w Lewinie 
Brzeskim, złożone i będące w trakcie oceny wnioski o dofinansowanie jak np. budowa ścieżki rowerowej 
Strzelniki – PKP w Łosiowie; 

7) złożone, w ramach kolejnego okresu programowania środków unijnych na lata 2021-2027 oraz instrument 
Next Generation EU (środki na rzecz odbudowy gospodarki w latach 2021-2024), fiszki zamierzeń 
inwestycyjnych Gminy Lewin Brzeski na łączną kwotę 28,45 mln euro. 

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim wyraża opinię aby realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja 
budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym” odłożyć w czasie na okres 
2021-2027 nowego programowania unijnego lub przeprowadzić w oparciu o fundusz odnowy gospodarki.

 Propozycję stanowiska przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 Artur Kotara 
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