SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 5 grudnia 2017 roku
do dnia 12 marca 2018 roku

-2Lp.
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1.

7 grudnia
2017r.

2.

3.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek sołectwa Buszyce przekazano nieruchomość gruntową składającą się Zarządzenie
z części działki nr 71/9 o pow. 3 m2 położonej w obrębie m. Buszyce z przeznaczeniem Nr 1238/2017
na postawienie pompy do studni przy cmentarzu w Buszycach.

8 grudnia
2017r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę ( dla właściciela
Nr 1239/2017
działki nr 708/1) na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym – nieruchomość
gruntową działkę nr 411/2 położoną w Borkowicach. Sposób zagospodarowania – jako
użytki rolne.

11 grudnia
2017r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2017r.:
Nr 1240/2017
Nr 1241/2017
 przeniesiono planowane wydatki o kwotę
- 12.695,00 zł,
(wydatki w kwocie 2.695,00 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej na wynagrodzenie
osobowe Straży Miejskiej, wydatki w kwocie 10.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia
środków na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek współużytkowników wieczystych (osoby fizyczne) wyrażono zgodę na Zarządzenie
sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową (oddanej Nr 1242/2017
w użytkowanie wieczyste) – działkę nr 1185/5 o pow. 0,1008 ha położonej w obrębie
ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim.
Na wniosek współużytkowników wieczystych (osoby fizyczne) wyrażono zgodę na Zarządzenie
sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową (oddaną Nr 1243/2017
w użytkowanie wieczyste) – działkę nr 1276 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie ulicy
Asnyka w Lewinie Brzeskim.

-31.

2.

3.

4.

13 grudnia
2017r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

4.

5.

Zarządzenie
W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku działań w zakresie
Nr 1244/2017
ochrony i promocji zdrowia – zadanie opieka pielęgniarska w środowisku domowym
Zarządzenie
ludzi starszych i przewlekle chorych powołano Komisję Konkursową.
Nr 1255/2017
Komisja wybrała ofertę na w/w zadanie - Caritas Diecezji Opolskiej, wysokość dotacji na z dnia 28 grudnia
wsparcie zadania wynosi - 50.000,00 zł.
2017r.
W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku działań w zakresie Zarządzenie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie upowszechnianie kultury fizycznej Nr 1245/2017
i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów
sportowych powołano Komisję Konkursową.
Zarządzenie
Nr 1254/2017
Komisja wybrała ofertę na realizację w/w zadania - Gminne Zrzeszenie Ludowych
z dnia 28 grudnia
Zespołów Sportowych w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie zadania
2017r.
w I półroczu 2018r. wynosi - 85.000,00 zł.
W celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku działań na rzecz osób Zarządzenie
niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz Nr 1246/2017
niepełnosprawnych osób dorosłych powołano Komisję Konkursową.
Zarządzenie
Komisja wybrała ofertę na realizację w/w zadania - Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Nr 1256/2017
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie
z dnia 28 grudnia
zadania wynosi - 5.000,00 zł.
2017.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1204/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego Nr 1247/2017
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej na terenie
rekreacyjnym oraz powołania komisji przetargowej. Wprowadzona zmiana dotyczy składu
Komisji Przetargowej.

-41.

5.

2.

3.

4.

5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1201/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego Nr 1248/2017
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej na terenie
rekreacyjnym oraz powołania komisji przetargowej. Wprowadzona zmiana dotyczy składu
Komisji Przetargowej.

19 grudnia
2017r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do Nr 1249/2017
3 lat – część działki nr 1250/32 o pow. 18m2 położonej w obrębie ulic Asnyka i Chopina
w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania - jako grunt pod garaż blaszany.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2017 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 1250/2017
Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017r. :
 zwiększono planowane dochody i wydatki
- 246.060,00 zł
 przeniesiono planowane wydatki
45.600,00 zł

6.

22 grudnia
2017r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2017r.:
Nr 1251/2017
Nr 1252/2017
 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę - 84.474,00 zł;
 przeniesiono planowane wydatki o kwotę
- 5.000,00 zł;
(na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego zwiększono środki na realizację Programu
„Rodzina 500 plus, przeniesione środki przeznaczono na wydatki związane
z administracją publiczną).

7.

27 grudnia
2017r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2017 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 1253/2017
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

-51.

2.

3.

8.

28 grudnia
2017r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

9.

29 grudnia
2017r.

FINANSE

4.

5.

W celu dokonania czynności przedinwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją w sprawie Zarządzenie
gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku zasad odpowiedzialności Nr 1257/2017
za powierzone mienie w celu dokonania oględzin i oceny o dalszej przydatności lub
likwidacji środków trwałych powołano Komisję Likwidacyjną w składzie:
 Rafał Poziemski
- Przewodniczący Komisji,
 Joanna Mokrzan
- członek komisji,
 Ewelina Cierpisz
- członek komisji.
Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1216/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie. Zmianę dokonano Nr 1257/A/2017
w związku z omyłkowo wpisanym paragrafem.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2017r.:
Nr 1258/2017
 zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 405,90 zł;
Nr 1259/2017
( na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego zmniejszono środki na realizację
zobowiązań Skarbu Państwa).
Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1217/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Nr 1259/A/2017
budżetowych. Zmianę dokonano w związku z omyłkowo wpisanym paragrafem.

10.

3 stycznia
2018r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 1205/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji Nr 1260/2018
na etapach miejsko – gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. Zmiana dot. członka komisji do
przeprowadzenia etapu miejsko gminnego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

FINANSE

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale NR XL/353/2017 w sprawie Zarządzenie
uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok oraz uchwały NR XL/354/2017 w sprawie Nr 1261/2018
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej upoważniono kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy do :

-61.

2.

3.

4.

c.d.

FINANSE
c.d.

 dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie jednego
rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków
majątkowych;
 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów
zobowiązań określonych w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej.

5.

Ustalono plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Brzeski dla zadań związanych Zarządzenie
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nr 1262/2018
odrębnymi ustawami na 2018 rok oraz ustalenie planu finansowego Urzędu Miejskiego
w Lewinie Brzeskim na 2018 rok.
Wprowadzono zmianę do Zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) Zarządzenie
rachunkowości oraz instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy. Zmiana dot. Nr 1263/2018
w wykazie osób upoważnionych do opisywania dokumentów księgowych pod względem
merytorycznym.

11.

10 stycznia
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego ustalono cenę zbycia prawa Zarządzenie
własności nieruchomości gruntowej zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Nr 1264/2018
użytkownika wieczystego (osoby fizycznej) – działki nr 1185/5 o pow. 0,1008 ha
położonej w Lewinie Brzeskim w pobliżu ulicy Piasta Kołodzieja w wysokości 21.716 zł
(cena nie podlega pod. VAT). Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej
z usługami.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-71.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalając Zarządzenie
cenę na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego nieruchomości gruntowych Nr 1265/2018
położonych w Lewinie Brzeskim w pobliżu ulicy Piasta Kołodzieja:
- działka nr 1456/1 o pow. 0,0972 ha w wysokości 47.842,00 zł;
- działka nr 1456/2 o pow. 0,0696 ha w wysokości 34.257,00 zł;
- działka nr 1456/3 o pow. 0,0627 ha w wysokości 32.472,00 zł;
- działka nr 1456/4 o pow. 0,0653 ha w wysokości 28.927,00 zł;
- działka nr 1456/5 o pow. 0,0830 ha w wysokości 42.986,00 zł;
- działka nr 1456/6 o pow. 0,0979 ha w wysokości 45.523,00 zł;
- działka nr 1456/7 o pow. 0,0749 ha w wysokości 38.791,00 zł;
- działka nr 1456/8 o pow. 0,0708 ha w wysokości 34.848,00 zł;
- działka nr 1456/9 o pow. 0,0780 ha w wysokość 40.396,00 zł;
- działka nr 1456/10 o pow. 0,0731 ha w wysokości 37.858,00 zł.
Do ceny nieruchomości dolicza się należny podatek VAT.
Przeznaczenie w mpzp dla działek od nr 1456/1 do nr 1456/7, przeznaczenie
podstawowe, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie
dopuszczalne – teren zabudowy usługowej. Dla działek od nr 1456/8 do nr 1456/10 –
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie dopuszczalne – teren
zabudowy usługowej.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do Nr 1266/2018
3 lat w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli lokali mieszkalnych nr 65 w Różynie
– część działki nr 228/1 o pow. 0,0400 ha położonej w Różynie. Sposób
zagospodarowania - jako ogródek przydomowy
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do Nr 1267/2018
3 lat w trybie przetargu nieograniczonego – część działki nr 192/34 o pow. 38,50m2
położonej w Skorogoszczy w obrębie ulicy Zamkowej 24 ( przy stojących garażach blaszaki). Sposób zagospodarowania - jako grunt pod garaż gospodarczy (blaszak).

-81.

12.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Wyrażono zgodę na sprzedaż zbędnego dla gminy składnika majątku ruchomego na Zarządzenie
rzecz Spółki Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim Sp. z o.o. ze 100% Nr 1268/2018
udziałem gminy:
- wózek akumulatorowy MELEX za cenę
520,80 zł (netto);
- ciągnik URSUS C-335 za cenę
- 1.302,00 zł (netto);
- przyczepa D-43 za cenę
- 1.302,00 zł (netto).
Podstawą ustalenia cen stanowi wartość bilansowa netto.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2018 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 1269/2018
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

15 stycznia
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

Obniżono do IV ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej :
- działki nr 338/53 o pow. 0,0474 ha z kwoty 16.912 zł na kwotę 13.530 zł,
- działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha z kwoty 16.948 zł na kwotę 13.558 zł,
- działki nr 338/55 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł,
- działki nr 338/56 o pow. 0,0476 ha z kwoty 17.019 zł na kwotę 13.615 zł,
- działki nr 338/57 o pow. 0,0477 ha z kwoty 16.984 zł na kwotę 13.587 zł,
- działki nr 338/58 o pow. 0,0481 ha z kwoty 17.162 zł na kwotę 13.730 zł,
- działki nr 338/59 o pow. 0,0579 ha z kwoty 18.777 zł na kwotę 15.022 zł,
- działki nr 338/60 o pow. 0,0986 ha z kwoty 28.771 zł na kwotę 23.017 zł,
- działki nr 338/61 o pow. 0,0474 ha z kwoty 16.912 zł na kwotę 13.530 zł,
- działki nr 338/62 o pow. 0,0474 ha z kwoty 16.912 zł na kwotę 13.530 zł,
- działki nr 338/63 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł,
- działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha z kwoty 16.948 zł na kwotę 13.558 zł.
Do uzyskanej ceny w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.
Termin przetargu ustalono na dzień 22 lutego 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 1270/2018

Zarządzenie
Nr 1271/2017
Z braku oferentów
przetarg nie został
przeprowadzony

-91.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

W związku z brakiem zainteresowania kupnem w/w działek rekreacyjnych obniżono do Zarządzenie
V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen z I przetargu.
Nr 1313/2018
Nr 1314/2018
Termin V przetargu ustnego nieograniczonego ustalono na dzień 6 kwietnia 2018r.
z dnia 26 lutego
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
2018r.
Obniżono do V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen Zarządzenie
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach Nr 1272/2018
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej:
- działki nr 338/82 o pow. 0,0500 ha z kwoty 17.840 zł na kwotę 14.272 zł,
- działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha z kwoty 17.876 zł na kwotę 14.301 zł,
- działki nr 338/84 o pow. 0,0498 ha z kwoty 17.769 zł na kwotę 14.215 zł,
- działki nr 338/85 o pow. 0,0702 ha z kwoty 20.484 zł na kwotę 16.387 zł,
Zarządzenie
- działki nr 338/86 o pow. 0,0509 ha z kwoty 16.507 zł na kwotę 13.206 zł
Nr 1273/2018
- działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha z kwoty 17.804 zł na kwotę 14.243 zł,
- działki nr 338/89 o pow. 0,0503 ha z kwoty 17.947 zł na kwotę 14.358 zł.
Do uzyskanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.
Termin przetargu ustalono na dzień 23 lutego 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Obniżono do IV ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej :
- działki nr 338/67 o pow. 0,0529 ha z kwoty 18.875 zł na kwotę 15.100 zł,
- działki nr 338/68 o pow. 0,0418 ha z kwoty 14.914 zł na kwotę 11.931 zł,
- działki nr 338/70 o pow. 0,0414 ha z kwoty 14.772 zł na kwotę 11.818 zł,
- działki nr 338/71 o pow. 0,0423 ha z kwoty 15.093 zł na kwotę 12.074 zł,
- działki nr 338/72 o pow. 0,0459 ha z kwoty 16.377 zł na kwotę 13.102 zł,
- działki nr 338/73 o pow. 0,0563 ha z kwoty 18.258 zł na kwotę 14.606 zł,
- działki nr 338/74 o pow. 0,0385 ha z kwoty 13.737 zł na kwotę 10.990 zł,

Zarządzenie
Nr 1274/2018
Zarządzenie
Nr 1275/2018
W wyniku przetargu
sprzedano dwie
nieruchomości
dz. nr 338/67
dz.nr 338/80

- 10 1.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

- działki nr 338/75 o pow. 0,0422 ha z kwoty 15.057 zł na kwotę 12.046 zł,
- działki nr 338/76 o pow. 0,0422 ha z kwoty 15.057 zł na kwotę 12.046 zł,
- działki nr 338/77 o pow. 0,0414 ha z kwoty 14.772 zł na kwotę 11.818 zł,
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha z kwoty 14.914 zł na kwotę 11.931 zł,
- działki nr 338/79 o pow. 0,0418 ha z kwoty 14.914 zł na kwotę 11.931 zł,
- działki nr 338/80 o pow. 0,0511 ha z kwoty 18.232 zł na kwotę 14.586 zł.
Do uzyskanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.
Termin przetargu ustalono na dzień 22 lutego 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Zarządzenie
W związku z brakiem zainteresowania kupnem w/w działek rekreacyjnych obniżono do Nr 1315/2018
V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen z I przetargu. Nr 1316/2018
Termin V przetargu ustnego nieograniczonego ustalono na dzień 6 kwietnia 2018r.
z dnia 26 lutego
2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Obniżono do V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% od cen
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej:
- działki nr 338/92 o pow. 0,0479 ha z kwoty 17.091 zł na kwotę 13.673 zł;
- działki nr 338/93 o pow. 0,0480 ha z kwoty 17.126 zł na kwotę 13.701 zł
- działki nr 338/94 o pow. 0,0482 ha z kwoty 17.198 zł na kwotę 13.758 zł,
- działki nr 338/95 o pow. 0,0615 ha z kwoty 17.946 zł na kwotę 14.357 zł,
- działki nr 338/96 o pow. 0,0684 ha z kwoty 19.959 zł na kwotę 15.967 zł,
- działki nr 338/97 o pow. 0,0475 ha z kwoty 16.948 zł na kwotę 13.558 zł,
- działki nr 338/98 o pow. 0,0477 ha z kwoty 17.019 zł na kwotę 13.615 zł,
- działki nr 338/99 o pow. 0,0477 ha z kwoty 17.019 zł na kwotę 13.615 zł,
- działki nr 338/100 o pow. 0,0503 ha z kwoty 17.947 zł na kwotę 14.358 zł,
- działki nr 338/101 o pow. 0,0503 ha z kwoty 17.947 zł na kwotę 14.358 zł,
- działki nr 338/102 o pow. 0,0482 ha z kwoty 17.198 zł na kwotę 13.758 zł,
- działki nr 338/103 o pow. 0,0482 ha z kwoty 17.198 zł na kwotę 13.758 zł,
- działki nr 338/104 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł,
- działki nr 338/105 o pow. 0,0487 ha z kwoty 17.376 zł na kwotę 13.901 zł,
- działki nr 338/106 o pow. 0,0478 ha z kwoty 17.055 zł na kwotę 13.644 zł,

Zarządzenie
Nr 1276/2018
Zarządzenie
Nr 1277/2018
Z braku oferentów
przetarg nie został
przeprowadzony
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- działki nr 338/107 o pow. 0,0480 ha z kwoty 17.126 zł na kwotę 13.701 zł,
- działki nr 338/108 o pow. 0,0483 ha z kwoty 17.233 zł na kwotę 13.786 zł,
Do uzyskanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.
Termin przetargu ustalono na dzień 23 lutego 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

13.

14.

16 stycznia
2018r.

30 stycznia
2018r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Nie wyrażono zgody na umorzenie zaległości opłaty czynszowej (8.780,11 zł) za najem Zarządzenie
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.
Nr 1278/2018

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Zarządzenie
w Nowej Wsi Małej zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 08 lutego 2018r. dla wyboru Nr 1280/2018
Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2018 – 2022.

Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Cichej 19 Zarządzenie
w Lewinie Brzeskim na lokal socjalny.
Nr 1279/2018

Ponownie na sołtysa został wybrany Pan Piotr Jesionek.

FINANSE

15.

31 stycznia
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2018r.:
Nr 1281/2018
Nr 1282/2018
 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 1.010,85 zł;
 przeniesiono planowane wydatki
- 11.800,00 zł.
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki na wydatki związane z wypłatą
dodatków energetycznych, przeniesiono środki na ubezpieczenie majątku)
Ogłoszono na dzień 09 marca 2018r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Świerkowej w Skorogoszczy:
Nr 1283/2018
 działki nr 311/50 o pow. 0,0509 ha za cenę wywoławczą - 4.189,00 zł;
 działki nr 311/51 o pow. 0,0584 ha za cenę wywoławczą - 4.806,00 zł.
Do uzyskanej w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
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Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako park wiejski. Dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury , urządzeń zabawowych oraz dojazdowych i ciągów pieszych.

OSWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

5.

W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
Zarządzenie
przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019:
Nr 1283/A/2018
1) termin składania wniosków :
 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 5 marca 2018r. do dnia 16 marca 2018r.
 w postępowaniu uzupełniającym od dnia 18 kwietnia 2018r. do dnia 23 maja
2018r.
2) termin weryfikacji wniosków i dokumentów przez komisje rekrutacyjne:
 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19 marca 2018r. do dnia 20 marca
2018r.
 w postępowaniu uzupełniającym dnia 24 maja 2018r.
3) termin podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych:
 w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 marca 2018r.
 w postępowaniu uzupełniającym w dniu 25 maja 2018r.
4) termin przyjmowania przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców o uzasadnienie
odmowy przyjęcia dziecka, wnoszenia przez rodziców odwołań od decyzji Komisji
Kwalifikacyjnej rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola lub szkoły:
 w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 marca 2018r. do dnia 17 kwietnia
2018r.;

w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 maja 2018r. do dnia 21 czerwca
2018r.
Wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod Zarządzenie
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Nr 1283/B/2018
oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
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16.

1 lutego
2018r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

4.

5.

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej sołectwa Zarządzenie
Stroszowice zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 12 lutego 2018r. dla wyboru Sołtysa Nr 1284/2018
i Rady Sołeckiej na kadencję 2018 – 2022.
Ponownie na sołtysa została wybrana Pani Barbara Liskowicz – Ambrozik.

17.

2 lutego
2018r.

FINANSE

18.

5 lutego
2018r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2018 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLI/366/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 1285/2018
Brzeskim z dnia 2 lutego 2018r. Dokonano:
- zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 172.632 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 68.368 zł
- zwiększenia planowanych wydatków w wysokości - 241.000 zł
- przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 6.750 zł
Zarządzenie
Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Poprawę efektywności energetycznej budynku Nr 1286/2018
użyteczności publicznej PSP w Łosiowie”.
Wybrano Firmę ZMK
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lutego 2018r.
Lewin Brzeski spółka
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej.

19.

06 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

z o.o.

Na wniosek najemcy wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy Zarządzenie
ul. Kilińskiego 11/4 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na własność.
Nr 1287/2018
Obniżono do V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 30% od cen Zarządzenie
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach Nr 1288/2018
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Kantorowicach:
- działki nr 340/3 o pow. 0,0545 ha z kwoty 19.446 zł na kwotę 13.612 zł,
- działki nr 340/4 o pow. 0,0523 ha z kwoty 18.661 zł na kwotę 13.063 zł,
- działki nr 340/5 o pow. 0,0523 ha z kwoty 18.661 zł na kwotę 13.063 zł,
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha z kwoty 18.268 zł na kwotę 12.788 zł,
- działki nr 340/7 o pow. 0,0507 ha z kwoty 18.090 zł na kwotę 12.663 zł,
- działki nr 340/8 o pow. 0,0513 ha z kwoty 18.090 zł na kwotę 12.663 zł,
- działki nr 340/9 o pow. 0,0511 ha z kwoty 18.232 zł na kwotę 12.762 zł,
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- działki nr 340/10 o pow. 0,0539 ha z kwoty 18.232 zł na kwotę 12.762 zł,
- działki nr 340/11 o pow. 0,0619 ha z kwoty 20.074 zł na kwotę 14.052 zł,
- działki nr 340/12 o pow. 0,0582 ha z kwoty 20.776 zł na kwotę 14.532 zł,
- działki nr 340/13 o pow. 0,0582 ha z kwoty 20.776 zł na kwotę 14.536 zł,
- działki nr 340/14 o pow. 0,0574 ha z kwoty 20.480 zł na kwotę 14.336 zł,
Do uzyskanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.

5.

Zarządzenie
Nr 1289/2018
W trakcie realizacji.

Termin przetargu ustalono na dzień 16 marca 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Obniżono do V ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 30% od cen
z I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w granicach
istniejącego kompleksu działek letniskowych w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego położonych w Nowej Wsi Małej :
- działki nr 338/110 o pow. 0,0612 ha z kwoty 19.847 zł na kwotę 13.893,00 zł,
- działki nr 338/111 o pow. 0,0586 ha z kwoty 20.908 zł na kwotę 14.636,00 zł,
- działki nr 338/112 o pow. 0,0538 ha z kwoty 19.196 zł na kwotę 13.437,00 zł,
- działki nr 338/113 o pow. 0,0501 ha z kwoty 17.876 zł na kwotę 12.513,00 zł,
- działki nr 338/114 o pow. 0,0507 ha z kwoty 18.090 zł na kwotę 12.663,00 zł,
- działki nr 338/115 o pow. 0,0845 ha z kwoty 27.403 zł na kwotę 19.182,00 zł,
- działki nr 338/116 o pow. 0,0759 ha z kwoty 24.614 zł na kwotę 17.230,00 zł,
- działki nr 338/117 o pow. 0,0455 ha z kwoty 14.756 zł na kwotę 10.329,00 zł,
- działki nr 338/118 o pow. 0,0497 ha z kwoty 17.733 zł na kwotę 12.413,00 zł
- działki nr 338/119 o pow. 0,0536 ha z kwoty 17.382 zł na kwotę 12.167,00 zł
- działki nr 338/120 o pow. 0,0591 ha z kwoty 19.166 zł na kwotę 13.416,00 zł,
- działki nr 338/121 o pow. 0,0625 ha z kwoty 18.238 zł na kwotę 12.767,00 zł
Do uzyskanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
Zgodnie z mpzp teren oznaczony jako – teren usług sportu i rekreacji.
Termin przetargu ustalono na dzień 16 marca 2018r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 1290/2018

W trakcie realizacji.

Zarządzenie
Nr 1291/2018
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Na podstawie rzeczoznawcy majątkowego ustalono ceny nieruchomości gruntowych Zarządzenie
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych Nr 1292/2018
w Przeczy:
- działka nr 281/2 o pow. 0,1620 ha w wysokości 34.004,00 zł;
- działka nr 281/3 o pow. 0,1620 ha w wysokości 34.004,00 zł;
- działka nr 281/4 o pow. 0,1619 ha w wysokości 33.983,00 zł;
- działka nr 281/5 o pow. 0,1620 ha w wysokości 34.004,00 zł
Do cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
Wieś Przecza nie posiada mpzp zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Ustalono cenę nieruchomości zbywanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
położonej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kopernika składającej się z:
Nr 1293/2018
- niezabudowanej działki nr 567/7 o pow. 0,0744 ha w wysokości 64.981,00 zł + 23%
podatek VAT;
- zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi: działki nr 566 o pow.
0,0580 ha, działki nr 565 o pow. 0,0307 ha, działki nr 564/3 o pow. 0,0715 ha,
działki nr 563/1 o pow. 0,0260 ha w wysokości 168.351,00 zł (zw. z pod. VAT).
Przeznaczenie w mpzp: podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o niskiej intensywności zabudowy, dopuszczalne – usługi bytowe i komercyjne.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

20.

07 lutego
2018r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2018 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 1294/2018
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 9 lutego 2018r. do 31
Zarządzenie
stycznia 2021r. grunt stanowiący własność gminy - część działki nr 1250/32 o pow. 18m2 Nr 1295/2018
położonej w obrębie ulic Asnyka i Chopina. Grunt wydzierżawia się pod garaż blaszany.
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21.

08 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski ul. Rynek 2 udostępniono na czas Zarządzenie
nieoznaczony grunt stanowiący własność gminy – cześć działki nr 1287 o pow. 18m2. Nr 1296/2018
Grunt udostępnia się jako miejsce postawienia ruchomych pojemników na odpady
komunalne mieszkańców Wspólnoty.

22.

12 lutego
2018r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Wprowadzono zmianę w Uchwale Nr XXV/244/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Zarządzenie
z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej, Nr 1297/2018
Zmiana dotyczy tabeli 22 Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidzianych do
realizacji zadań krótkoterminowych i średnioterminowych – zadanie „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski –
Docieplenie ścian i stropodachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
inteligentne systemy sterowania oświetlenia itp.”.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej nieruchomość Zarządzenie
gruntową – działkę (oddanej w użytkowanie wieczyste) nr 800/7 o pow. 0,1038 ha Nr 1298/2018
położonej przy ul. Kościuszki nr 102 w Lewinie Brzeskim. Sprzedaż następuje na rzecz
współużytkownika wieczystego
Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Zarządzenie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki nr 233 o pow. 0,0800 ha Nr 1299/2018
w wysokości 22.000,00 zł położonej w Strzelnikach.
Przeznaczenie w mpzp teren zabudowy zagrodowej.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

FINANSE

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 874/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia Zarządzenie
12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Nr 1300/2018
instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy. Zmiana dotyczy dostosowania
polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów.
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Ogłoszono na dzień 20 marca 2018r. przetarg I ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3 lat – części działki nr 192/34 o pow. 38,50m2 położonej przy ul. Nr 1301/2018
Zamkowej 24 (przy stojących garażach - blaszaki) w Skorogoszczy. Sposób
zagospodarowania – jako grunt pod garaż gospodarczy (blaszak).
Ogłoszono na dzień 20 marca 2018r. przetarg I ustny ograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3 lat – części działki nr 228/1 o pow. 0,0400 ha położonej w Różynie. Nr 1302/2018
Sposób zagospodarowania – jako ogródek przydomowy.

24.

19 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

25.

20 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na
udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy - działki nr 1328/3 o pow.
0,0206 ha oraz działki nr 1328/10 i działki nr 1328/11 o łącznej pow. 0,1106 ha położonej
przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.

Zarządzenie
Nr 1303/2018

Na podstawie rzeczoznawcy majątkowego ustalono cenę wywoławczą nieruchomości Zarządzenie
gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Nr 1304/2018
działki nr 116/1 o pow. 0,0900 ha w wysokości 23.958,00 zł (cena nieruchomości zw.
z podatku VAT) położonej przy ul. Zamkowej w Mikolinie.
Wieś Mikolin nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży na obszarze
zagospodarowania intensywnego, teren intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej.
Na podstawie rzeczoznawcy majątkowego ustalono cenę nieruchomości gruntowej Zarządzenie
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki Nr 1305/2018
nr 55/6 o pow. 0,8099 ha w wysokości 121.080,00 zł (cena nieruchomości zw. z podatku
VAT) położonej przed zabudowaniami zagrodowymi wsi Mikolin.
Wieś Mikolin nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin obszar usług sportu i rekreacji.
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Na podstawie rzeczoznawcy majątkowego ustalono cenę nieruchomości gruntowej Zarządzenie
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki Nr 1306/2018
nr 156/4 o pow. 0,0382 ha w wysokości 6.387,00 zł (cena nieruchomości zw. z podatku
VAT) położonej w Stroszowicach.
Wieś Stroszowice nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Lewin
obszar
zagospodarowania
intensywnego, tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej.
Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na
udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy :
 działki nr 1109 o pow. 0,0637 ha położonej przy ul. Wiosennej w Lewinie Brzeskim;
 działki nr 693/4 o pow. 0,0935 ha położonej przy ul. Moniuszki w Lewinie
Brzeskim;
 działki nr 706 o pow. 0,0879 ha położonej przy ul. Moniuszki w Lewinie
Brzeskim.

Zrządzenie
Nr 1307/2018
Nr 1308/2018
Nr 1309/2018

26.

22 lutego
2018r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2018r.:
Nr 1310/2018
Nr 1311/2018
 przeniesiono planowane wydatki - 30.000,00 zł.
( przeniesiono z rezerwy na zabezpieczenie środków na pilne prace remontowe
w lokalach gminnych).

27.

26 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 5 kwietnia 2018r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w pobliżu ulicy Piasta Kołodzieja w Lewinie Nr 1312/2018
Brzeskim :
- działka nr 1456/1 o pow. 0,0972 ha za cenę wywoławczą 47.842,00 zł;
- działka nr 1456/2 o pow. 0,0696 ha za cenę wywoławczą 34.257,00 zł;
- działka nr 1456/3 o pow. 0,0627 ha za cenę wywoławczą 32.472,00 zł;
- działka nr 1456/4 o pow. 0,0653 ha za cenę wywoławczą 28.927,00 zł;
- działka nr 1456/5 o pow. 0,0830 ha za cenę wywoławczą 42.986,00 zł;
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- działka nr 1456/6 o pow. 0,8979 ha za cenę wywoławczą 45.523,00 zł;
- działka nr 1456/7 o pow. 0,0749 ha za cenę wywoławczą 38.791,00 zł;
- działka nr 1456/8 o pow. 0,0708 ha za cenę wywoławczą 34.848,00 zł;
- działka nr 1456/9 o pow. 0,0780 ha za cenę wywoławczą 40.396,00 zł;
- działka nr 1456/10 o pow. 0,0731 ha za cenę wywoławczą 37.858,00 zł
Do ceny nieruchomości dolicza się należny podatek VAT.
Przeznaczenie w mpzp dla działek od nr 1456/1 do nr 1456/7 przeznaczenie
podstawowe, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie
dopuszczalne – teren zabudowy usługowej. Dla działek od nr 1456/8 do nr 1456/10 –
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie dopuszczalne – teren
zabudowy usługowej.

28.

28 lutego
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową - Zarządzenie
działkę (droga) nr 279/6 o pow. 0,8287 ha po podziale geodezyjnym położonej w Nowej Nr 1317/2018
Wsi Małej.
Nieruchomość zbywana jest na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości
przyległej – działki nr 331 (działka rekreacyjna).
Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe
położone w:
- Nowej Wsi Małej - działki nr 279/6 o pow. 0,8287 ha po podziale geodezyjnym na
poprawienie warunków użytkowania nieruchomości przyległej – działki nr 325 o pow.
0,0048 ha.
- Kantorowicach – działki nr 341/1 o pow. 0,2514 ha po podziale geodezyjnym na
poprawienie warunków użytkowania nieruchomości przyległej – działki nr 330 o pow.
0,0173 ha.

29.

5 marca
2018r.

FINANSE

Zarządzenie
Nr 1318/2018

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2018 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 1319/2018
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z uzupełnieniem składu Rady Sołeckiej w sołectwie Strzelniki zwołano Zarządzenie
zebranie wiejskie Sołectwa Strzelniki na dzień 14 marca 2018r. w świetlicy wiejskiej.
Nr 1320/2018

FINANSE

Wprowadzono zmianę do Zarządzenia Nr 873/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości Nr 1321/2018
oraz ustalenia zakładowego planu kont. Zmiana dot. dostosowania planu kont do
obowiązujących przepisów.

31.

7 marca
2018r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

W związku ze śmiercią osoby nie posiadającej uprawnień do zasiłku pogrzebowego Zarządzenie
z ZUS (źródłem dochodu była pomoc z M-GOPS w Lewinie Brzeskim) wyrażono zgodę Nr 1322/2018
na umorzenie opłat z tytułu: udostepnienia do użytkowania miejsca pod pochówek na
wykonanie grobu jednomiejscowego, ziemnego na okres 20 lat, zajęcia gruntu przy
wykonywaniu prac wokół grobu, wjazdu na cmentarz na łączna kwotę – 227,00 zł.

32.

9 marca
2018r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek osoby zainteresowanej (użytkownika wieczystego) wyrażono zgodę na
udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy :
- działki nr 1111 o pow. 0,0590 ha położonej przy ul. Wiosennej w Lewinie Brzeskim;
- działki nr 1328/3 o pow. 0,0206 ha oraz działki nr 1328/10 i działki nr 1328/11 o łącznej
pow. 0,1106 ha położonej przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim.

Zarządzenie

Nr 1323/2018
Nr 1324/2018

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 1325/2018
3 miesięcy położonych ( przy wejściu na plażę pomiędzy skateparkiem a wejściem na
pomost) w obrębie ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim:
 cześć działki nr 414/84 o pow. 10m2;
 część działki nr 414/84 o pow. 10m2
 część działki nr 414/84 o pow. 10m2
Sposób zagospodarowania – jako grunt pod małą gastronomię.
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12 marca
2018r.

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

4.

5.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 242/2011 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia Zarządzenie
16 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Nr 1326/2018
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zmiana do. Przedstawiciela Komisariatu Policji
w Lewinie Brzeskim.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 08.12.2017r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Koła PZW w Lewinie Brzeskim;
2) 12.12.2017r. wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatu Opola nt. budowy ścieżek rowerowych;
3) 13.12.2017r. spotkał się z dziennikarzem francuskim nt. kręcenia w Lewinie Brzeskim filmu dokumentalnego;
4) 15.12.2017r. spotkał się z Dyrektorem ZDW w Opolu;
5) 16.12.2017r. wziął udział w spotkaniu opłatkowym NSZZ Solidarność w Brzegu;
6) 19.12.2017r. wziął udział w uroczystościach podsumowania projektu pn. „Kultywowanie Tradycji i Obyczajów Świąt Bożego Narodzenia” w Łosiowie;
7) 21.12.2017r. wraz z Zastępcą Burmistrza wziął udział w spotkaniu Wigilijnym w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim;
8) 22.12.2017r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim dla osób samotnych i podopiecznych OPS z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski;
- wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu;
9) 10.01.2018r. wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. budowy ścieżek rowerowych;
10) 12.01.2018r. wziął udział w uroczystej Gali podsumowującą XXVII edycję konkursu Laurów Umiejętności i Kompetencji – Burmistrz otrzymał nagrodę
Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2017, przyznawanego przez Opolską Kapitułę Laurów;
11) 16.01.2018r. wziął udział w Noworocznym spotkaniu w sołectwie Przecza;
12) 19.01.2018r. wziął udział w audycji radiowej radio DOXA;
- spotkał się z Wykonawcą i inwestorem Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie budowy gazociągu na terenie
gminy Lewin Brzeski;
13) 24.01.2018r. wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. planu zagospodarowania przestrzennego;
14) 25.01.2018r. spotkał się z Dyrektorem PZW w Opolu;
15) 26.01.2018r. wziął udział w konferencji w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
16) 28.01.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w noworocznym spotkaniu parafialnym zorganizowanym w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim;
17) 29.01.2018r. spotkał się z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski w M -GDK w Lewinie Brzeskim przedstawiając sprawozdanie z działalności Burmistrza
za rok 2017;
18) 31.01.2018r. wziął udział w posiedzeniu Aglomeracji Opolskiej;
19) 04.02.2018r. wziął udział w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w podsumowaniu Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych
HERODY 2018r.;

- 22 20) 08.02.2018r. wziął udział w podsumowaniu rocznej pracy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu;
- w zebraniu wiejskim sołectwa Nowej Wsi Małej - wybory sołtysa i rady sołeckiej;
21) 12.02.2018r. - w zebraniu wiejskim sołectwa Stroszowice - wybory sołtysa i rady sołeckiej;
22) 13.02.2018r. wziął udział w spotkaniu z Zarządem Związku Gmin Śląska Opolskiego;
23) 15.02.2018r. wziął udział w spotkaniu z Radą Budowy nt. budowy kanalizacji sanitarnej w gminie;
24) 16.02.2018r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim;
25) 17.02.2018r. wziął udział w uroczystościach Turnieju w podnoszeniu ciężarów w Skorogoszczy – turniej o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego,
26) 19.02.2018r. spotkał się z Starostą Powiatu Brzeskiego nt. odbudowy uszkodzonego mostu nad kanałem ulgi rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie
Brzeskim;
27) 22.02.2018r. wziął udział w konferencji w Prószkowie w podsumowaniu wdrażania RPO WO 2014-2020;
28) 26.02.2018r. spotkał się z Prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej i Dyrektorem Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w Brzegu;
29) 27.02.2018r. wziął udział w spotkaniu z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
30) 28.02.2018r. wziął udział w audycji radiowej w Opolu
31) 01.03.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w Lewinie Brzeskim w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
32) 03.03.2018r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w uroczystościach w sołectwie Skorogoszcz z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skorogoszczy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
33) 07.03.2018r. wziął udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
- spotkał się z Dyrektorem Aglomeracji Opolskiej;
34) 10.03.2018r. wziął udział w Łosiowie w uroczystościach Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego;
- wziął udział w spotkaniu w sołectwie Mikolin z okazji uroczystości Dnia Kobiet;
35) 11.03.2018r. wziął udział w spotkaniu w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim z okazji uroczystości Dnia Kobiet;
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 08.12.2017r. w spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej w Gogolinie;
2) 25.12.2017r. w spotkaniu noworocznym Polskiego Związku Piłki Nożnej w Brzegu;
3) 29.01.2018r. w spotkaniu sprawozdawczym z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego
4) 07.02.2018r. w spotkaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” nt. „Realizacji nowej polityki inwestycji z wykorzystaniem stref
ekonomicznych”;
5) 21 -22. 02.2018r. w szkoleniu w Ośrodku Rozwoju Edukacji nt. zmian ustawy o systemie oświaty;
6) 07.03. 2018r. w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Lokalnej Grupy Rybackiej;
7) 08.03.2018r. spotkał się z przedstawicielem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
Lewin Brzeski, marzec 2018r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
HB.

Zup. Burmistrza
Dariusz Struski
Zastępca Burmistrza

