SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 11 marca 2019 roku
do dnia 12 kwietnia 2019 roku

-2-

Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

11 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do
3 lat :
- część działki nr 1326/1 o pow. 95,70m2 położonej w obrębie ulic Kościuszki –
Węgierskiej w Lewinie Brzeskim;
- część działki nr 1326/1 o pow. 84,13m2 położonej w obrębie ulic Kościuszki –
Węgierskiej w Lewinie Brzeskim;
- część działki nr 1326/1 o pow. 124m2 położonej w obrębie ulic Kościuszki –
Węgierskiej w Lewinie Brzeskim.
Sposób zagospodarowania jako ogródek przydomowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 09 maja 2019r. I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę w/w
działek.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do
3 lat - część działki nr 1326/1 o pow. 100,65m2 położonej w obrębie ulic Kościuszki –
Węgierskiej w Lewinie Brzeskim.
Sposób zagospodarowania jako ogródek przydomowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na wniosek osoby zainteresowanej po raz pierwszy wydzierżawiono w drodze
bezprzetargowej w/w nieruchomość na okres do 3 lat.

2.

14 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Zarządzenie
Nr 102/2019

----------------------------Zarządzenie
Nr 128/2019
z dnia 8.04.2019r.
Zarządzenie
Nr 103/2019

----------------------------Zarządzenie
Nr 129/2019
z dnia 08.04.2019r.

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 73/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie Zarządzenie
ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Nr 104/2019
położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 11 – lokalu użytkowego „C” wraz
z udziałem w działce nr 512/1 o pow. 0,0210 oraz powołania Komisji przetargowej.
Zmiana dotyczy składu Komisji Przetargowej.

-31.

2.

3.

c.d.

FINANSE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

3.

18 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Przyjęto zasady (polityki) rachunkowości oraz instrukcji regulujących gospodarkę Zarządzenie
finansową gminy Lewin Brzeski.
Nr 105/2019
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do
3 lat :
- działki nr 4/7 o pow. 0,0634 ha położonej w Borkowicach;
- działki nr 4/10 o pow. 0,0406 ha położonej w Borkowicach;
- działki nr 4/14 o pow. 0,0519 ha położonej w Borkowicach;
- działki nr 4/11 o pow. 0,0305 ha położonej w Borkowicach;
Sposób zagospodarowania jako ogródek przydomowy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 14 maja 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
w/w działek.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 106/2019

----------------------------Zarządzenie
Nr 132/2019
z dnia 10.04.2019r.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 82/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego Nr 107/2019
nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.
Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 83/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego Nr 108/2019
nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.
Obniżono do IV ustnego przetargu nieograniczonego cenę wywoławczą o 20% Zarządzenie
od ceny wywoławczej z I przetargu tj. z ceny 102.393,00 zł na cenę 81.914,00 zł ( plus Nr 109/2019
należny podatek VAT) nieruchomości – działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha położonej Nr 110/2019
przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim (w obszarze Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy trakcji kolejowej Opole – Wrocław i drodze
wojewódzkiej z Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy). Przeznaczenie w mpzp – teren
przeznaczony pod tereny obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania.
Termin przetargu ustalono na dzień 26 kwietnia 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

-41.

2.

3.

4.

19 marca
2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

4.

5.

Wyrażono zgodę na umorzenie opłaty czynszowej w kwocie 1.339,06 zł za najem
lokalu mieszkalnego położonego w m. Strzelniki.

Zarządzenie
Nr 111/2019

Przekwalifikowano lokal socjalny nr 1 położony Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki
nr 53 na lokal komunalny.

Zarządzenie
Nr 112/2019

Przekwalifikowano lokal socjalny nr 6 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki
Zarządzenie
nr 88 na lokal komunalny.
Nr 113/2019
5.

20 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 114/2019
4 miesięcy położonych ( przy wejściu na plażę pomiędzy skateparkiem a wejściem na
pomost) w obrębie ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim:
 (miejsce nr 1) cześć działki nr 414/84 o pow. 10m2;
 (miejsce nr 2) część działki nr 414/84 o pow. 10m2
 (miejsce nr 3) część działki nr 414/84 o pow. 10m2
Sposób zagospodarowania – jako grunt pod małą gastronomię.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 115/2019
3 lat - część działki nr 132/3 o pow. 0,3598 ha położonej w Przeczy.
Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 116/2019
3 lat - nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 294/2 i 293/2 położoną
w Chróścinie.
Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.

-51.

2.

3.

4.

5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 25 kwietnia 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu - część działki nr 778 o pow. 450m2 pod ogródek przydomowy położony Nr 117/2019
w obrębie ulic Kościuszki i Okrzei w Lewinie Brzeskim. Sposób zagospodarowania –
jako grunt pod ogródek przydomowy.

6.

25 marca
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Różyna Zarządzenie
zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 03 kwietnia 2019r. Z braku kandydata na Nr 118/2019
sołtysa – wyborów nie przeprowadzono.

7.

28 marca
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

W związku na nieobecność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy Zarządzenie
w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. wyznaczono Panią Hannę Nr 119/2019
Grubiak do zastępowania zastępcy dyrektora w czasie Jego nieobecności w placówce

8.

29 marca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

W prowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 468/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie Nr 120/2019
reprezentowania interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych - wprowadzono
do wykazu wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zarząd Mienia
Komunalnego Lewin Brzeskim kolejną wspólnotę
- wspólnota Mieszkaniowa
Skorogoszcz, ul. Opolska 30.
Ustalono ceny sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych Nr 121/2019
w Lewinie Brzeskim przy ulicy Radosnej:
- działki nr 1221 o pow. 0,0033 ha w wysokości 1.740,00 zł;
- działki nr 1222 o pow. 0,0033 ha w wysokości 1.740,00 zł
- działki nr 1223 o pow. 0,0033 ha w wysokości 1.740,00 zł;
- działki nr 1230 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1231 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1232 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1233 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1234 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;

-61.

9.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

01 kwietnia
2019r.

FINANASE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

- działki nr 1235 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1236 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1237 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
- działki nr 1238 o pow. 0,0032 ha w wysokości 1.680,00 zł;
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz na okres 21 dni.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 122/2019
Nr 123/2019
 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 19.360,91 zł
 przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 20.300,00 zł
(zwiększenia dot. otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie usług
opiekuńczych, na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Przeniesienie
planowanych wydatków dot. zmniejszenia środków pochodzących z rezerwy ogólnej
z przeznaczeniem na opłatę dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za
wniesienie skargi, na wydatki związane z promocją).
Na wniosek osoby zainteresowanej wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze Zarządzenie
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej - działki nr 126/7 o pow. 0,3063 ha Nr 124/2019
położonej w Chróścinie.
Sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Na wniosek osoby zainteresowanej wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze Zarządzenie
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej :
Nr 125/2019
- działki nr 126/9 o pow. 0,3098 ha położonej w Chróścinie;
- działki nr 126/12 o pow.0,0094 ha położonej w Chróścinie.
Sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

10.

04 kwietnia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 126/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

-71.

2.

3.

11.

05 kwietnia
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Lewin Brzeski – obiekty zabytkowe Zarządzenie
wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego zlokalizowane na obszarze Nr 127/2019
gminy.

12.

10 kwietnia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 130/2019
Nr 131/2019
 zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości - 1.400,00 zł
 zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 14.944,80 zł
( zmniejszono środków w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; dotacja z Krajowego Biura
Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego, decyzja Wojewody Opolskiego
dotacji na 2019r ostatecznej kwoty; dotacja na dodatki energetyczne, zmniejszenie
wydatków decyzja Wojewody Opolskiego – pomniejszenie dotacji.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat Zarządzenie
położonych w Borkowicach:
Nr 132/2019
- działka nr 4/7 o pow. 0,0634 ha;
- działki nr 4/10 o pow. 0,0406 ha;
- działki nr 4/14 o pow. 0,0519 ha;
- działki nr 4/11 o pow. 0,0305 ha
Sposób zagospodarowania – jako ogródek przydomowy.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do
3 lat - nieruchomość gruntową działkę nr 22/3 położoną w Przeczy.
Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.

13.

12 kwietnia
2019r.

4.

5.

Zarządzenie
Nr 133/2019

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 12.03.2019r. wziął udział w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;
2) 13.03.2019r. spotkał się z Komendantem Powiatowej Policji w Brzegu;

-8- spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Buła;
3) 15.03.2019r. wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Lewinie Brzeskim;
4) 20.03.2019r. spotkał się z Zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu;
5) 22.03.2019r. spotkał się z Starostą Powiatu Brzeskiego Jackiem Monkiewicz;
6) 25.03.2019r. spotkał się z Europosłem Janem Olbrycht i Europosłanką Danutą Jazłowiecką;
7) 28.03.2019r. wziął udział w konferencji w Wałbrzychu - "INVEST-PARK" Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna;
8) 29.03.2019r. spotkał się z Dyrektorem Polskich Wód Oddział w Opolu;
9) 08.04.2019r. spotkał się z Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Lewin Brzeski;
- wziął udział w wręczeniu nagrody rolnikowi z Buszyc Panu Ryszardowi Boczar, który zwyciężył w międzynarodowym;
konkursie organizowanym przez firmę 365FarmNet w Niemczech nagrodę;
10) 11.04.2019r. dokonał wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla
par małżeńskich obchodzących jubileusz: 50-lecia - 24 pary, 60-lecia - 3 pary, 70-lecie - 1 para.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 14.03.2019r. w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nt. organizacji Dożynek Wojewódzkich
w gminie Lewin Brzeski;
2) 19.03.2019r. w spotkaniu z Wojewodą Opolskim nt. „Żeglugi na Odrze”;
3) 28.03.2019r. w seminarium w Parku Naukowo -Technologicznym w Opolu nt. Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej”;
4) 01.04.2019r. w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy w sprawie sytuacji strajku nauczycieli;
5) 03.04.2019r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Różyna – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
- w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy w sprawie sytuacji strajku nauczycieli;
6) 05.04.2019r. w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy w sprawie sytuacji strajku nauczycieli;
- w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia egzaminu klas VIII szkół podstawowych
i III gimnazjów;
7) 08.04.2019r. w spotkaniu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lewinie Brzeskim;
8) 12.04.2019r. posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.

Lewin Brzeski, kwiecień 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

