SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 20 listopada 2018r.
do dnia 03 grudnia 2018r.
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1.

20 listopada
2018r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Publicznej Zarządzenie
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim ubiegającego się o awans na stopień
Nr 1/2018
nauczyciela mianowanego - powołano Komisję Egzaminacyjną.

2.

21 listopada
2018r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2018r:
Nr 2/2018
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
255,31 zł;
Nr 3/2018
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 145.003,00 zł;
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 270.300,00 zł.
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zmniejszono środki
w związku z rzeczywistym wykonaniem zadań zrealizowanych na podstawie prawa
o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, w związku
ze zmieniającą się liczbą osób uprawnionych do zasiłków pobieranych z opieki,
w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb w zakresie środków na realizację
rządowego programu „Dobry Strat”; przeniesienia dokonano na podstawie złożonego
wniosku z jednostek oświatowo – wychowawczych w związku z zabezpieczeniem
środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

3.

22 listopada
2018r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Błażejowice Zarządzenie
zwołano Zebranie Wiejskiej na dzień 4 grudnia 2018r. dla wyboru Sołtysa i Rady Nr 4/2018
Sołeckiej na kadencję 2018 – 2022 w sołectwie Błażejowice.

FINANSE

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku Zarządzenie
obrotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną Nr 5/2018
i Zespoły Spisowe oraz osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie
inwentaryzacji.

-31.

2.

3.

4.

5.

4.

23 listopada
2018r.

FINANSE

Przekazano nieodpłatnie środki trwałe o wartości 6.701,04 zł ( krzesła, stoły) na rzecz Zarządzenie
Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Nr 6/2018

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Wyznaczono osobę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Zarządzenie
Burmistrza Lewina Brzeskiego.
Nr 7/2018

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe: Zarządzenie
działkę nr 114 o pow. 0,1300 ha i działkę nr 113/3 o pow. 1,6082 ha po podziale Nr 8/2018
geodezyjnym położonych w Jasionie. Nieruchomość zbywana jest na poprawienie
warunków użytkowania nieruchomości przyległej działki nr 61 o pow. 0,0700 ha.
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lewin Brzeski od Przedsiębiorstwa Zarządzenie
Rolno – Handlowo – Usługowego „LESROL” Spółka z o.o. z siedzibą w Leśniczówce
Nr 9/2018
- działki nr 16/2 o pow.0,2414 ha (droga);
- działki nr 11 o pow. 0,200 ha (użytek – rola)
położonych w obrębie m. Buszyce.

5.

30 listopada
2018r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację w I półroczu Zarządzenie
2019 roku działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie Nr 10/2018
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych.
Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2019 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie opieka Nr 11/2018
pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych.
Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2019 roku działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, Nr 12/2018
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
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c.d.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2018 rok po stronie Zarządzenie
wydatków i przychodów zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 13/2018
Brzeskim z dnia 30 listopada 2018r.

3 grudnia
2018r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Ustalono regulamin użyczenia domków typu „jarmarkowego” - stoisk handlowych Zarządzenie
w Rynku w Lewinie Brzeskim w pobliżu lodowiska.
Nr 14/2018

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 21.11.2018r. wziął udział w konferencji Centrum Usług Społecznych w Warszawie;
2) 22.11.2018r. wziął udział wraz Z-cą Burmistrza w uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim;
3) 26.11.2018r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej;
4) 28.11.2018r. wziął udział w I posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
- wziął udział w naradzie Rady Budowy zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie”.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 27.11.2018r. w posiedzeniu Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" – ocena wniosków;
2) 28.11.2018r. w spotkaniu z Dyrektorami Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Lewin Brzeski;

Lewin Brzeski, grudzień 2018r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
HB/BC

Z up. Burmistrza
Dariusz Struski
Zastępca Burmistrza

