SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 15 kwietnia 2019 roku
do dnia 10 maja 2019 roku

-2Lp.
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17 kwietnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 21 maja 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu do 4 miesięcy położonych ( przy wejściu na plażę pomiędzy skateparkiem a
Nr 134/2019
wejściem na pomost) w obrębie ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim:
W trakcie realizacji.
 (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.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 21 maja 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu do 3 lat - część działki nr 132/3 o pow. 0,3598 ha położonej w Przeczy. Nr 135/2019
Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 21 maja 2019r. I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu Zarządzenie
do 3 lat - nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 294/2 i 293/2 o pow. Nr 136/2019
0,2900 ha położonych w Chróścinie. Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 137/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 138/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
W trakcie realizacji.
- działka nr 338/1 o pow. 0,1751 ha w wysokości 23.612,00 zł,
- działka nr 338/8 o pow. 0,0451 ha w wysokości 14.157,00 zł,
- działka nr 338/18 o pow. 0,0645 ha w wysokości 18.821,00 zł,
- działka nr 338/20 o pow. 0,0417 ha w wysokości 13.090,00 zł,
- działka nr 338/22 o pow. 0,0453 ha w wysokości 14.220,00 zł,
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- działka nr 338/24 o pow. 0,0553 ha w wysokości 17.359,00 zł,
- działka nr 338/28 o pow. 0,0423 ha w wysokości 13.278,00 zł,
- działka nr 338/29 o pow. 0,0530 ha w wysokości 16.637,00 zł,
- działka nr 338/30 o pow. 0,0746 ha w wysokości 21.768,00 zł,
- działka nr 338/31 o pow. 0,0626 ha w wysokości 18.267,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 30 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 139/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 140/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor II) :
- działka nr 338/35 o pow. 0,0471 ha w wysokości 14.785,00 zł,
W trakcie realizacji.
- działka nr 338/36 o pow. 0,0472 ha w wysokości 14.816,00 zł,
- działka nr 338/37 o pow. 0,0473 ha w wysokości 14.847,00 zł,
- działka nr 338/48 o pow. 0,0484 ha w wysokości 15.193,00 zł,
- działka nr 338/49 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130,00 zł,
- działka nr 338/50 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 30 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 141/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 142/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor III):
- działki nr 338/53 o pow. 0,0474 ha w wysokości 14.880 zł,
W trakcie realizacji.
- działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910 zł,
- działki nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004 zł,
- działki nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004 zł,
- działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 30 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 143/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 144/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor IV):
- działki nr 338/70 o pow. 0,0414 ha w wysokości 13.244 zł;
W trakcie realizacji.
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł;
- działki nr 338/79 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 30 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 145/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 146/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor V): W trakcie realizacji.
- działki nr 338/82 o pow. 0,0500 ha w wysokości 15.995 zł,
- działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha w wysokości 15.726 zł,
- działki nr 338/84 o pow. 0,0498 ha w wysokości 15.632 zł,
- działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha w wysokości 15.664 zł,
- działki nr 338/89 o pow. 0,0503 ha w wysokości 15.789 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 31 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 147/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 148/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI): W trakcie realizacji.
- działki nr 338/92 o pow. 0,0479 ha w wysokości 15.036 zł;
- działki nr 338/93 o pow. 0,0480 ha w wysokości 15.067 zł
- działki nr 338/94 o pow. 0,0482 ha w wysokości 15.130 zł,
- działki nr 338/108 o pow. 0,0483 ha w wysokości 15.161 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 31 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 149/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 150/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej
(Sektor VII):
W trakcie realizacji.
- działki nr 338/111 o pow. 0,0586 ha w wysokości 18.395 zł,
- działki nr 338/120 o pow. 0,0591 ha w wysokości 18.551 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 31 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do II ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 151/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 152/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Kantorowicach (Sektor VIII):
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.072 zł,
W trakcie realizacji.
- działki nr 340/7 o pow. 0,0507 ha w wysokości 15.915 zł,
- działki nr 340/12 o pow. 0,0582 ha w wysokości 18.269 zł,,
- działki nr 340/13 o pow. 0,0582 ha w wysokości 18.269 zł,
- działki nr 340/14 o pow. 0,0574 ha w wysokości 18.018 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 31 maja 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

2.

24 kwietnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 Zarządzenie
położonego w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej nr 33. Grunt zbywa się na własność.
Nr 153/2019

3.

25 kwietnia
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Zarządzenie
Podstawowej w Lewinie Brzeskim - oferty należy składać w terminie do dnia Nr 154/2019
10 czerwca 2019r.
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5.

29 kwietnia
2019r.

FINANSE

4.

5.

Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Zarządzenie
Podstawowej w Łosiowie - oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca Nr 155/2019
2019r.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do
Nr 156/2019
3 lat - część działki nr 1326/1 o pow. 95m2 w drodze bezprzetargowej położonej
w obrębie ulic Kościuszki – Węgierskiej w Lewinie Brzeskim.
Sposób zagospodarowania jako ogródek przydomowy.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 157/2019
Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019r.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 158/2019
Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019r.
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2019r.:
Nr 159/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 506.139,66 zł;
Nr 160/2019
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 17.400,00 zł
(decyzja Wojewody Opolskiego – środki na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych: przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na
zadania związane z ochroną zwierząt oraz opracowanie koreferatu w zakresie
oddziaływania na środowisko (inwestycja w Mikolinie).

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Na wniosek osoby zainteresowanej wyrażono zgodę na umorzenie zaległości Zarządzenie
czynszowej w kwocie 1.347,93 zł za najem lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Nr 161/2019
Brzeskim.
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Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 6 o pow. użytkowej 39,60m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości Nr 162/2019
76.766,00 zł ( zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej części 627/10.000
gruntu działki nr 1250/2 o pow. 0,0297 ha w wysokości 1.324 zł położonego przy ulicy
Mickiewicza 3A w Lewinie Brzeskim.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 14 o pow. użytkowej 25,10m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości Nr 163/2019
49.930,00 zł ( zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej części 142/10.000
gruntu działki nr 719/15 o pow. 0,0505 ha w wysokości 510,00 zł położonego przy
ulicy Moniuszki nr 37 w Lewinie Brzeskim.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 5 o pow. użytkowej 56,23m2 + pomieszczenia przynależne w wysokości Nr 164/2019
70.538,00 zł ( zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej części 1768/10.000
gruntu działki nr 365/5 o pow. 0,0720 ha w wysokości 6.542,00 zł położonego przy
ulicy Głównej nr 121 w Łosiowie.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Na wniosek najemcy lokalu wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 Zarządzenie
położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek nr 7. Grunt zbywa się na własność.
Nr 165/2019

7.

07 maja
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 166/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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08 maja
2019r.

FINANSE

9.

09 maja
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Ogłoszono na dzień 24 maja 2019r. przetarg nieograniczony na realizację zadania W trakcie realizacji.
"Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski"
w trybie: "zaprojektuj i wybuduj".
Zarządzenie
Nr 169/2019
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze Zarządzenie
bezprzetargowej położonego przy ul. Rynek 5/8 w Lewinie brzeskim. Grunt zbywa się Nr 170/2019
na własność.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 11 czerwca 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3 lat - działki nr 22/3 o pow. 0,1900 ha położonej w Przeczy.
Nr 171/2019
Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny.

10.

10 maja
2019r.

4.

5.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 167/2019
- zwiększono planowane dochody w wysokości - 75.548,74 zł;
Nr 168/2019
- zwiększono planowane wydatki w wysokości
- 74.145,74 zł;
- zmniejszono i zwiększono planowane dochody 1.403,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – środki na wydanie decyzji administracyjnych
w sprawach świadczeniobiorców, na dofinansowanie zadań wynikających z programu
Wieloletniego „Senior+”, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny; zmniejszenia dotyczą decyzji ostatecznej
Wojewody Opolskiego.

W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Wyrażono zgodę na wykonanie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości Zarządzenie
działki rekreacyjnej nr 338/65 o pow. 0,0475 ha położonej w Nowej Wsi Małej od Nr 172/2019
za cenę 9.000,00 zł (brutto).
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Zarządzenie
Przeznaczono lokal mieszkalny nr 2 położony przy ulicy Parkowej nr 1 w Mikolinie do Nr 173/2019
najmu socjalnego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 16.04.2019r. wziął udział w Otmuchowie w konferencji nt. fotowoltaiki;
2) 17.04.2019r. wziął udział w śniadaniu Wielkanocnym Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy
Im” w Lewinie Brzeskim;
3) 27.04.2019r. wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Działkowców w Lewinie Brzeskim;
- wziął udział w Łosiowie w obchodach jubileuszu 15-lecia działalności zespołu śpiewaczy "Łosiowianie";
4) 07.05.2019r. spotkał się z przedstawicielem TAURON nt. dostawy energii elektrycznej na teren gminy Lewin Brzeski;
- wziął udział w audycji radiowej radio DOXA;
- podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – dofinansowanie działań edukacyjno –informacyjne z PROW;
5) 10.05.2019r. w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu UMWO i Z-cą Burmistrza nt. organizacji Dożynek Wojewódzkich w gminie Lewin Brzeski;
6) 11- 12.05.2019r. wraz z Z-cą Burmistrza wziął udział w OODR Łosiów – „Wiosna Kwiatów 2019”;
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 17.04.2019r. w śniadaniu Wielkanocnym w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim;
2) 24-26.04.2019r. w wizycie studyjnej Aglomeracji Opolskiej dot. „Gospodarki odpadami”;
3) 07.05.2019r. w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej – ocena wniosków;
4) 08.05.2019r. w kolejnej edycji Biblioteka pod Ratuszem.

Lewin Brzeski, maj 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

