SPRAW OZDAN IE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 16 listopada 2020 roku
do dnia 08 grudnia 2020 roku
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1.

16 listopada
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 17 grudnia 2020r. ustny I przetarg nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu do 3 lat – część działki nr 1250/32 o pow. 18m2 położonej w obrębie ulic Asnyka Nr 708/2020
i Chopina w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania – jako grunt pod garaż
blaszany.
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 687/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia Zarządzenie
09 października 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na Nr 709/2020
dzierżawę gruntu. Wprowadzona zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 689/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia Zarządzenie
09 października 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na Nr 710/2020
dzierżawę gruntu. Wprowadzona zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 711/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości 92.642,16 zł
Nr 712/2020
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości - 1.021.712,00 zł
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki na pomoc społeczną
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji, na realizację
świadczeń rodzinnych, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny. Zmniejszono środki w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację
spraw obywatelskich, ze zmianą planu dochodów na realizację zadań przez gminę,
w związku ze zmianą planu dotacji dla gmin).
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16 listopada
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej - działki nr 311/6 o pow. Zarządzenie
0,3933 ha położonej w Łosiowie w sąsiedztwie gruntów rolnych ustalając cenę do Nr 713/2020
sprzedaży w wysokości 146.500 zł. Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek
VAT. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej.
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17 listopada
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego
Zarządzenie
nieograniczonego położonych w Przeczy ustalając cenę:
Nr 714/2020
- działki nr 281/2 o pow. 0,1620 ha w wysokości 44.500,00 zł;
- działki nr 281/3 o pow. 0,1620 ha w wysokości 44.500,00 zł;
- działki nr 281/4 o pow. 0,1619 ha w wysokości 44.500,00 zł;
- działki nr 281/5 o pow. 0,1620 ha w wysokości 44.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.
Wieś Przecza nie posiada mpzp. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4.

24 listopada
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXVII/220/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 715/2020
Brzeskim z dnia 24 listopada 2020r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Przeznaczono lokal socjalny nr 4 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 10B Zarządzenie
do najmu jako lokal mieszkalny na czas nieoznaczony.
Nr 716/2020
Przeznaczono lokal mieszkalny nr 2 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki Zarządzenie
76 do najmu jako lokal socjalny.
Nr 717/2020

5.

30 listopada
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 32.600,78 zł.
Nr 718/2020
(decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszono środki w związku ze zmianą dotacji Nr 719/2020
udzielonej na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb i przeprowadzonej weryfikacji
potrzeb w oświacie i wychowanie oraz pomocy społecznej).

6.

02 grudnia
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2021 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie opieka Nr 720/2020
pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych.
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Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2020 roku działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, Nr 721/2020
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację 2021 roku działań Zarządzenie
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie upowszechnianie Nr 722/2020
sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych

7.

03 grudnia
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 1 do zarządzeniu Nr 705/2020 Burmistrza
Lewina Brzeskiego z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji do Zarządzenie
przeprowadzenia eliminacji na etapach miejsko – gminnych do uczestnictwa Nr 723/2020
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2020/20201. Zmiana
dot. terminów konkursów przedmiotowych.

8.

07 grudnia
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przekazano w administrowanie dla Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. Zarządzenie
z o.o. lokal mieszkalny o pow. użytkowej 19,76m2 położony przy ul. Konopnickiej Nr 724/2020
Nr 3/5 w Lewinie Brzeskim wraz z udziałem w wysokości 540/10000 w gruncie działki
nr 649/3 o pow. 0,0393 ha i częściach wspólnych.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 725/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 425/2019 z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie
ustalenia regulaminu użyczenia/korzystania z domków jarmarcznych zlokalizowanych Zarządzenie
na Rynku w Lewinie Brzeskim w okresach zimowych, związanych z funkcjonowaniem Nr 726/2020
tymczasowego lodowiska. Wprowadzono obostrzenia w regulaminie w związku
z pandemią Covid- 19.

-5Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 17.11.2020r. spotkał się z Zarządem OSP w Lewinie Brzeskim nt. realizacji zadania termomodernizacji budynku OSP w Lewinie Brzeskim.
2) 19.11.2020r. wraz z Z-cą Burmistrza spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania budowy „Rybaczówki” w Lewinie Brzeskim.
3) 24.11.2020r. spotkał się z Prezesem Mery S.A. w Lewinie Brzeskim w sprawie sprzedaży alkoholu na stacji paliw przy ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim.
4) 27.11.2020r. spotkał się z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łosiowie.
5) 30.11.2020r. spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania budowy „Rybaczówki” w Lewinie Brzeskim.
6) 8.12.2020r. wziął udział w konferencji „Stop Powodzi”.
Lewin Brzeski, grudzień 2020r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
HB/BC

Burmistrz
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