SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 15 października 2020 roku
do dnia 13 listopada 2020 roku
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1.

15 października
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 693/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 14.567 zł
Nr 694/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
10.650 zł
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki na pomoc społeczną, przeniesiono
planowane wydatki - dot. zadań opieki społecznej)

2.

27 października
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej Nr 695/2020
w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2020r.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 696/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 392.343,03 zł
Nr 697/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
407,10 zł
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na realizację świadczenia
rządowego programu „Dobry start”, przeniesiono środki w ramach budżetu - dot.
zabezpieczenia środków w związku z zakupem podręczników edukacyjnych).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 11 grudnia 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (pow. Nr 698/2020
zabudowy 104m2 ), zniszczony przez pożar położonej na działce nr 1341/1 o pow.
0,0283 ha przy ulicy Kościuszki 18 w Lewinie Brzeskim. Cena wywoławcza
nieruchomości – 31.500 zł, zwolniona z podatku VAT. W celu przeprowadzenia
przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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c.d.
ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
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02 listopada
2020r.
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04 listopada
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE
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5.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze Nr 699/2020
bezprzetargowej dla Stowarzyszenia Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
na okres do 10 lat, akweny wodne do celów akcji zarybiania i połowów :
- działki nr 133/1 o pow. 30,8100 ha, nr 134/27 o pow. 16,4763 ha, nr 134/14 o pow.
0,9661 ha położonych w Kantorowicach,
- działki nr 263/2 o pow. 15,3400 ha, nr 263/3 o pow. 0,8500 ha, nr 263/4 o pow.
0,2000 ha, nr 263/5 o pow.0,2200 ha, nr 263/6 o pow. 0,1100 ha, nr 263/7 o pow.
0,0100 ha 264/1 o pow. 0,2700 ha, nr 264/2 o pow. 0,1800 ha, nr 264/3 o pow.
0,2300 ha położonych w Nowej Wsi Małej;
- działki nr 32/4 o pow. 0,5000 ha, nr 32/5 o pow. 7,6200 ha, nr 15/3 o pow. 0,4400 ha,
nr 15/4 o pow. 1,9900 ha, nr 15/5 o pow. 0,4200 ha, nr 78/3 o pow. 0,0600 ha,
nr 78/4 o pow. 0,0100 ha położonych w Ptakowicach
Ustalono procedurę udzielania nauczycielom płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Zarządzenie
Nr 700/2020

GOSPODARKA
KOMUNALNA.
MIESZKANIOWA
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Powołano Zespół Wspierający do spraw opracowania Planu Zrównoważonego Zarządzenie
Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w gminie Lewin Brzeski w składzie:
Nr 701/2020
- Joanna Mokrzan
- gminny członek w Zespole Operacyjnym,
- Marcin Kulesza
- członek,
- Joanna Greniuch – Błaszko - członek,
- Aleksandra Skrzydlewska - członek.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 702/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 369.677,00 zł
Nr 703/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
7.721,00 zł
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki na zadania z zakresu pomocy
społecznej, na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację
Programu asystent rodziny; przeniesiono wydatki - dotyczą zabezpieczenia środków
na realizację zadań statutowych).
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05 listopada
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 704/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

6.

09 listopada
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Miejsko-Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia eliminacji na Zarządzenie
etapach miejsko-gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach Nr 705/2020
przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021. Podano nazwy konkursów i ich terminy,
szkoły biorące udział w konkursach i składy osobowe komisji oraz regulamin pracy
komisji.

7.

12 listopada
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Zarządzenie
na realizację w 2020 roku zadania publicznego działań na rzecz osób Nr 706/2020
niepełnosprawnych
–
rodzaj
zadania:
Zwiększenie
dostępności
osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wysokość dotacji na
wsparcie zadania wynosi 6 000 zł.

FINANSE

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku Zarządzenie
obrotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną Nr 707/2020
i Zespoły Spisowe oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie
inwentaryzacji.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 15.10.2020r. wziął udział w zebraniu Wiejskim sołectwa Golczowice - wybory sołtysa i rady sołeckiej, na sołtysa wybrano Panią Edytę Michaliszyn;
2) 16.10.2020r. wziął udział w podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego
kościoła poewangelickiego”, realizowanego w ramach programu RPO;
3) 18.10.2020r. wziął udział w akademii biegania;
4) 27.10.2020r. spotkał się z przedstawicielem Mlekoland Sp. z o.o. w Przeczy w sprawie odwodnienia;
- wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki „Hydro – Lew” w Lewinie Brzeskim – wybór Zarządu Spółki;
5) 28.10.2020r. wraz z Z-cą Burmistrza symbolicznie wbili łopaty w miejscu rozpoczęcia prac prowadzących do realizacji zadania pn. : „Przebudowa mostu
nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”;
6) 30.10.2020r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej;
7) 02.11.2020r. wziął udział w spotkaniu dot. budowy „Rybaczówki” w Lewinie Brzeskim w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej;
8) 03.11.2020r. wziął udział w realizacji projektu budowlanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;
9) 05.11.2020r. spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski.

-5Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 30.10.2020r. spotkał się z dyrektorami szkół w sprawie funkcjonowania placówek szkolnych od dnia 02 listopada 2020r. z w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Lewin Brzesk, listopad 2020r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

