SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 03 czerwca 2019 roku
do dnia 09 września 2019 roku

-2Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.
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1.

04 czerwca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres do 3-ch lat nieruchomość Zarządzenie
gruntową – część działki nr 1326/1 o pow. 95m2 położoną w obrębie ul. Kościuszki
Nr 191/2019
i Węgierskiej w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość wydzierżawiono jako ogródek
przydomowy.

2.

05 czerwca
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 192/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 193/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację w II półroczu Zarządzenie
2019 roku działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie Nr 194/2019
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych zadania - Gminne Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w Lewinie Brzeskim.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 wyrażono zgodę na sprzedaż Zarządzenie
wynajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego Nr 195/2019
20B w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na własność.

-31.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
3.

06 czerwca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI
FINANSE

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

4.

5.

Na wniosek osoby zainteresowanej prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą Zarządzenie
w Gierszowicach wydzierżawiono na okres od 05.06.2019r. do 24.06.2019r. - cześć Nr 196/2019
działki nr 414/84 o pow. 10m2 (oznaczone jako miejsce nr 1) (przy wejściu na plażę
pomiędzy skateparkiem a wejściem na pomost) w obrębie ul. Nysańskiej w Lewinie
Brzeskim. Teren wydzierżawiono pod działalność gospodarczą związaną z usługami
gastronomicznymi.
Przeznaczono do najmu socjalnego lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. Głównej Zarządzenie
Nr 130 w Łosiowie na czas oznaczony.
Nr 197/2019
Przeznaczono do najmu socjalnego lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Zarządzenie
Kościuszki 82 w Lewinie Brzeskim na czas oznaczony.
Nr 198/2019
Na wniosek Agencji Artystycznej „METROPOL” z siedzibą w Sosnowcu Zarządzenie
wydzierżawiono na okres 1 dnia tj. 11 czerwca 2019r. grunt stanowiący własność Nr 199/2019
gminy - część działki nr 256 zlokalizowanej przy „Wzgórzu Wodniaków” w Lewinie
Brzeskim. Grunt wydzierżawia się pod miejsce posadowienia namiotu cyrkowego.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 200/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lewinie Brzeskim powołano Komisję Konkursową.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 27 czerwca 2019r. uchylono zarządzenie Nr 154/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lewinie Brzeskim i ponownie ogłoszono konkurs. Wyznaczono termin składania
ofert - do dnia 05 sierpnia 2019r.

Zarządzenie
Nr 201/2019
----------------------------Zarządzenie
Nr 236/2019
Nr 238/2019
z dnia 27 czerwca
2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------W dniu 5 lipca 2019r. powołano Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na Zarządzenie
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.
Nr 250/2019
z dnia 5 lipca 2019r.
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2.

3.

4.

c.d.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE c.d.

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łosiowie powołano Komisję Konkursową.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 27 czerwca 2019r. uchylono zarządzenie Nr 155/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łosiowie i ponownie ogłoszono konkurs i wyznaczono termin składania ofert - do
dnia 05 sierpnia 2019r.

10 czerwca
2019r.

5.

Zarządzenie
Nr 202/2019
----------------------------Zarządzenie
Nr 235/2019
Nr 237/2019
z dnia 27 czerwca
2019r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------W dniu 5 lipca 2019r. powołano Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na Zarządzenie
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.
Nr 251/2019
z dnia 5 lipca 2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 203/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 79.362,06 zł;
Nr 204/2019
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 15.000,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – środki z przeznaczeniem na zakup materiałów
edukacyjnych, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania
związane z ochroną zwierząt oraz opracowanie koreferatu w zakresie oddziaływania
na środowisko (inwestycja w Przeczy).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 7 o pow. użytkowej 30,70m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości Nr 205/2019
66.385,00 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej części 128/10.000
gruntu działki nr 535/4 o pow. 0,1322 ha w wysokości 1.365 zł (zw. z podatku VAT)
położonego przy ulicy Rynek 7 w Lewinie Brzeskim.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-51.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
- działka nr 338/1 o pow. 0,1751 ha w wysokości 23.612,00 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,
- 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 338/31 o pow. 0,0626 ha w wysokości 18.267,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 18 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 207/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
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,
- 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 18 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 206/2019
Nr 207/2019
W wyniku przetargu
sprzedano dwie
działki:
- dz. nr 338/20
- dz. nr 338/22

----------------------------Zarządzenie
Nr 257/2019
z dnia 8 lipca 2019r.
Zarządzenie
Nr 208/2019
Nr 209/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 209/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie Zarządzenie
ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Nr 258/2019
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej. z dnia 8 lipca 2019r.
Zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor III):
- działka nr 338/53 o pow. 0,0474 ha w wysokości 14.880,00 zł,
- działka nr 338/54 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910,00 zł,
- działka nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004,00 zł,
- działka nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004,00 zł,
- działka nr 338/64 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 18 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 210/2019
Nr 211/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 211/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie Zarządzenie
ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Nr 259/2019
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej.
Zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
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;
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł;
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 18 czerwca lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 212/2019
Nr 213/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 213/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej.
Zmiana dot. terminu przetargu tj. na 18 lipca 2019r. oraz składu komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 256/2019
z dnia 8 lipca 2019r.

Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor V):
- 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,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 19 lipca 2019r.
W Celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie
Nr 214/2019
Nr 215/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.

-----------------------------

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 215/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.
Zarządzenie
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
Nr 260/2019
nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji
przetargowej. Zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej
(Sektor VI):
- 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 19 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 216/2019
Nr 217/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 217/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w
sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
Nr 261/2019
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej.
z dnia 8 lipca 2019r
Zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
Nr 218/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
Nr 219/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej
(Sektor VII):
- 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 19 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 219/2019 z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie Zarządzenie
ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Nr 262/2019
gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji przetargowej.
Zmiana dot. składu komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Kantorowicach (Sektor VIII):
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.072 zł,
- 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,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 19 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 221/2019 z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej oraz powołania komisji
przetargowej. Zmiana dot. składu komisji przetargowej

Zarządzenie
Nr 220/2019
Nr 221/2019
Przetarg nie został
przeprowadzony, brak
wpłaty wadium.

----------------------------Zarządzenie
Nr 263/2019
z dnia 8 lipca 2019r.
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11 czerwca
2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Ustalono miesięczną stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej Zarządzenie
w wysokości 5,00 zł dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Nr 222/2019
Lewin Brzeski i stawkę czynszu najmu lokalu socjalnego w wysokości 1,30 zł za 1m2
powierzchni użytkowej lokalu.

6.

12 czerwca
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 223/2019
Brzeskim z dnia 12 czerwca 2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono gminny konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2019” w kategoriach:
Zarządzenie
- „Najpiękniejsza wieś”;
Nr 224/2019
- „Najlepszy projekt”;
oraz ustalono regulamin konkursu.
W celu dokonania oceny powołano Gminną Komisję Konkursową „Piękna Wieś
Lewińska 2019” w składzie:
- Piotr Czepułkowski
- radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
- Władysław Chuchrowski - członek Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski
- Wioletta Kruk-Jaromin - pracownik tut. Urzędu Miejskiego.
W związku z ogłoszeniem konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2019” ustalono nagrody w:
1. Kategorii „Najpiękniejsza Wieś” :
Zarządzenie
- pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 2.000,00 zł
Nr 225/2019
- drugie miejsce
- nagroda w wysokości 1.600,00 zł
- trzecie miejsce
- nagroda w wysokości 1.400,00 zł
- wyróżnienie (2 sołectwa)
500,00 zł
2. Kategorii „Najlepszy projekt”:
- pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 1.600,00 zł,
- drugie miejsce
- nagroda w wysokości 1.000,00 zł.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma drzewko ozdobne.

- 10 1.

2.

3.

7.

14 czerwca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 8 o pow. użytkowej 34,80m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości Nr 226/2019
75.253,00 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej części 145/10.000
gruntu działki nr 535/4 o pow. 0,1322 ha w wysokości 1.547 zł (zw. z podatku VAT)
położonego przy ulicy Rynek 5 w Lewinie Brzeskim.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

8.

17 czerwca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż dla najemcy Zarządzenie
lokalu nr 1 położonego przy ul. Konopnickiej 6 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się Nr 227/2019
na własność.

9.

18 czerwca
2019r.

FINANSE

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
10.

24 czerwca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz Zarządzenie
najemcy nr 4 o pow. użytkowej 44,78m2 + pomieszczenie przynależne w wysokości Nr 228/2019
48.050,00 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem wynoszącym 1.900/10.000
w gruncie działki nr 97 o pow. 0,1900 ha w wysokości 17.560 zł (zw. z podatku VAT)
położonego przy ulicy Opolskiej 33 w Skorogoszczy.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 229/2019
Brzeskim z dnia 18 czerwca 2019r.
Przeznaczono lokal mieszkalny nr 4 położony w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej nr 14 Zarządzenie
do najmu socjalnego ze wskazaniem osoby na czas oznaczony na okres 2 lat.
Nr 229/A/2019

Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 1 lipca 2019r. do dnia Zarządzenie
31 sierpnia 2021r. nieruchomość gruntową – działkę nr 21/4 o pow. 1,2472 ha Nr 230/2019
położonej w Mikolinie. Nieruchomość wydzierżawia się na cele rolne.

- 11 1.

11.

2.

3.

4.

5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze
Nr 231/2019
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat - działki nr 4/1 o pow. 0,2675 ha
położonej w Borkowicach. Sposób zagospodarowania jako grunty inne niż rolne,
pasieka.

25 czerwca
2019r.

FINANSE

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Zarządzenie
Domu Kultury w Lewinie Brzeskim za rok 2018.
Nr 232/2019
Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Miejskiej i Gminnej Zarządzenie
Nr 233/2019
Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim za rok 2018.

12.

27 czerwca
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wybrano ofertę Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lewinie
Zarządzenie
Brzeskim na realizację w II półroczu 2019r. zadania publicznego w zakresie
Nr 234/2019
upowszechniania sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych. Wysokość dotacji wynosi 85.000 zł.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze Zarządzenie
Nr 239/2019
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat:
- działki nr 329/2 o pow. 1,0500 ha; nr 308 o pow. 1,3500 ha; nr 300/1 o pow. 2,4000
ha; nr 330/1 o pow. 0,3800 ha ; nr 176/2 o pow. 0,4600 ha ; nr 31 o pow. 1,6300 ha;
Nr 146/3 o pow. 0,5600 ha położonych w Chróścinie;
- część działki nr 279/2 o pow. 0,2400 ha; nr 397/1 o pow. 0,3300 ha położonych
w Golczowicach;
- działki nr 49/2 o pow. 0,1700 ha, nr 76/1 o pow. 0,2704 ha, nr 69/4 o pow. 0,0300 ha,
nr 45/2 o pow. 0,1900 ha położonych w Jasionie;
- część działki nr 57/3 o pow. 0,3800 ha położonej w Kantorowicach;
- działki nr 532/17 o pow. 0,2248 ha, nr 532/10 o pow. 0,2000 ha , nieruchomości
składającej się z działek nr: 591/5, 591/6, 591/7, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11,
591/12, 591/13, 591/14, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20, 591/21, 591/22,
591/23,591/24, 591/30 o pow. 2,7306 ha położonych w Łosiowie;
- działki nr 1416 o pow. 0,4563 ha, część działki nr 443/5 o pow. 0,5000 ha, część
działki nr 443/5 o pow. 0,7157 ha, część działki nr 443/5 o pow. 0,4909 ha
położonych w Lewinie Brzeskim;

- 12 1.

2.

3.

4.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

- działki nr 339/7 o pow. 0,0810 ha położonej przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim;
- nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 50/1, 50,/2 i 50/3 o pow.
0,5375 ha, nr 134 o pow. 0,5000 ha, nr 125/2 o pow. 1,2000 ha, położonych
w Mikolinie;
- działki nr 207/2 o pow. 0,5300 ha, nr 208/2 o pow. 0,5600 ha, nr 209/1 o pow.
0,3000 ha, nr 121/2 o pow. 0,2800 ha położonych w Nowej Wsi Małej;
- działki nr 276/3 o pow. 0,1600 ha, nr 275/3 o pow. 0,1900 ha, nr 231/1 o pow.
0,1600 ha, nr 272/1 o pow. 0,0300 ha, nr 243/1 o pow. 0,2600 ha, nr 244 o pow.
0,1100 ha położonych w Oldrzyszowicach;
- działki nr 33/6 o pow. 0,4500 ha położonej w Ptakowicach;
- działki nr 218/3 o pow. 0,2000 ha , nr 178/1 o pow. 0,1400 ha, nr 229/2 o pow.
0,1300 ha położonych w Różynie;
- działki nr 214/5 o pow. 0,4952 ha położonej w Sarnach Małych;
- działki nr 177/4 o pow. 0,3300 ha położonej w Stroszowicach;
- działki nr 123/1 o pow. 0,2900 ha położonej w Strzelnikach
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze
przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych na okres do 3 lat:
- działki nr 316/3 o pow. 0,3100 ha położonej w Borkowicach;
- działki nr 149/4 o pow. 0,2200 ha położonej w Kantorowicach;
- nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 1417 i 70/1 o pow. 2,5463 ha,
część działki nr 198/6 o pow. 1,3660 ha położonych w Lewinie Brzeskim;
- działki nr 112 o pow. 0,0900 ha położonej w Mikolinie;
- działki nr 124/3 o pow. 0,2800 ha położonej w Oldrzyszowicach;
- działki nr 224 o pow. 0,4700 ha, nr 196/4 o pow. 0,1810 ha położonych w Nowej Wsi
Małej.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 17 września 2019r. I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę na
okres do 3 lat w/w działek. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

5.

Zarządzenie
Nr 240/2019

----------------------------Zarządzenie
Nr 288/2019
z dnia 12.08.2019r.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

28 czerwca
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

4.

5.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze Zarządzenie
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat - działki nr 279/19 o pow. 0,2346 ha Nr 241/2019
położonej w Skorogoszczy.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Lewin Brzeski do szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowóz uczniów
niepełnosprawnych do szkół w Brzegu, w tym do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu,
w roku szkolnym 2019/2020. Termin składania ofert ustalono na dzień 07 lipca 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 242/2019
Wybrano ofertę
OPKS S.A.
Opole

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 25. 600,00 zł;
Nr 243/2019
(dotyczy przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania Nr 244/2019
związane z promocją, gospodarką komunalną, kulturą fizyczną oraz przeniesieniem
środków w zakresie pomocy społecznej).

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Wprowadzono zmianę w Regulaminie Organizacyjnym w Lewinie Brzeskim nadanym Zarządzenie
Zarządzeniem Nr 2165/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2010r. Nr 245/2019
Wprowadzono zapis dot. zarzadzania projektami dofinansowanymi zewnętrznymi
środkami pomocowymi Unii Europejskiej, programów rządowych i innych.
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 477/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli
Nr 246/2019
zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Zmiana dot. realizacji projektów
współfinansowanych zewnętrznymi środkami pomocowymi Unii Europejskiej,
programów rządowych i innych.

14.

02 lipca
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 247/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

15.

03 lipca
2019r.

16.

05 lipca
2019r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do
5 lat - nieruchomość gruntową wraz z częścią komina składająca się z części działek
nr 694/26 o pow. 0,0017 ha i działki nr 692/8 o pow. 0,0003 ha położonej w Lewinie
Brzeskim;
- nieruchomość gruntową wraz z częścią komina składająca się z części działek
nr 694/26 o pow. 0,0011 ha i działki nr 694/27 o pow. 0,0009 ha położonej w Lewinie
Brzeskim.
Sposób zagospodarowania – jako grunt pod stację bazową telefonii komórkowej wraz
z częścią komina na zamontowanie urządzeń.
Ustalono minimalną stawkę w kwocie czynszu dzierżawnego za dzierżawę
w wysokości 2.700,00 zł miesięcznie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszono na dzień 5 września 2019r. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę
na okres 5 lat w/w działek. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 279/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu.
Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 248/2019

---------------------------Zarządzenie
Nr 279/2019
z dnia 3.08.2019r.
-----------------------------Zarządzenie
Nr 329/2019
z dn. 04.09.2019r.

Przeznaczono lokal mieszkalny położony w Mikolinie przy ul. Zamkowej nr 13 do najmu Zarządzenie
socjalnego ze wskazaniem osoby na czas oznaczony.
Nr 249/2019

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 185/2019 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie
Zarządzenie
ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Nr 252/2019
położonych w Lewinie Brzeskim przy ul. Radosnej. Zmiana dot. składu komisji
przetargowej.
Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 772/2 o pow. 0,0554 ha położonej w Lewinie
Nr 253/2019
Brzeskim przy ul. Kościuszki 86.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

08 lipca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 13 sierpnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garaży położonych przy Nr 255/2019
ulicy Radosnej w Lewinie Brzeskim:
- działka nr 1235 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1236 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
- działka nr 1237 o pow. 0,0032 ha za cenę wywoławczą 1.680 zł;
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zarządzenie
Wprowadzono zmianę w powyższym zarządzeniu – zmiana dotyczy składu komisji
Nr 291/2019
przetargowej.
z dnia 12.08.2019r.

STRAŻ MIEJSKA

Wprowadzono Regulamin funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego, w którym Zarządzenie
określono zasady dokonywania rejestracji obrazu, przetwarzania zarejestrowanych Nr 264/2019
danych osobowych oraz prawa dostępu osób, których dotyczą.

W związku z błędnie wskazanymi powierzchniami oraz cenami wywoławczymi działek
Zarządzenie
przeznaczonych pod zabudowę garaży położonych przy ul. Radosnej w Lewinie
Nr 254/2019
Brzeskim ( dot. to 3-ch działek) unieważniono w tej części Zarządzenie Nr 185/2019
z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lewinie Brzeskim przy ul.
Radosnej.

18.

12 lipca
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę nieruchomości gruntowej – działki nr 682/11 o pow. 0,0101 ha Zarządzenie
w wysokości 4.045,00 zł położonej przy ul. Kościuszki 26 w Lewinie Brzeskim. Do Nr 265/2019
ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT. Teren przeznaczony jest pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności zabudowy.

19.

15 lipca
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Zarządzenie
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa Nr 266/2019
zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekeracyjno – Cena najkorzystniej oferty
przekraczała zaplanowane
sportowy. Termin składania ofert – do 30 lipca 2019r.
środki w budżecie gminy –
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

postępowanie przetargowe
unieważniono.
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20.

22 lipca
2019r.

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 7.000,00 zł;
Nr 267/2019
(dotyczy przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania Nr 268/2019
związane z kulturą fizyczną).
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 105/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 15 marca 2019r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów Nr 269/2019
księgowych. Zmiana dotyczy wzoru podpisu osoby upoważnionej do opisywania
dokumentów księgowych pod względem merytorycznym.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

21.

25 lipca
2019r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

FINANSE

Ogłoszono gminny konkurs ”Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019”,
który zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim
oraz ustalono regulamin konkursu.
Ustalono nagrody w konkursie ”Korony Dożynkowe, Wieńce, Prace Plastyczne 2019”
w wysokości:
- I miejsce
- 1.000,00 zł,
- II miejsce
- 800,00 zł,
- III miejsce
- 600,00 zł,
- wyróżnienie 400,00 zł,
- każdy uczestnik za udział w konkursie - 300,00 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu gminnego ”Korony Dożynkowe,
Wieńce i Prace Plastyczne 2019” organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich
w Lewinie Brzeskim – zmiana dot. reprezentowania sołectwa w Konkursie
Wojewódzkim w roku 2020.

Zarządzenie
Nr 270/2019

-----------------------------Zarządzenie
Nr 308/2019
z dnia 30 sierpnia
2019r.

Ogłoszono II przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek Zarządzenie
pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski”. Termin składania Nr 271/2019
W trakcie realizacji.
ofert – do 8 sierpnia 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 272/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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22.

30 lipca
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

4.

5.

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Różyna Zarządzenie
zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 7 sierpnia 2019r. Z braku kandydata na Nr 273/2019
sołtysa – wyborów nie przeprowadzono.
W związku z rezygnacją w toku kadencji sołtysa sołectwa Ptakowice zwołano Zebranie Zarządzenie
Wiejskie na dzień 8 sierpnia 2019r. Na sołtysa wybrano Panią Barbarę Pajor.
Nr 274/2019

23.

02 sierpnia
2019r.

FINANSE

24.

03 sierpnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
Nr 275/2019
2019r.:
Nr 276/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości 699,77 zł;
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 6.250,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych, na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Przeniesienie z rezerwy ogólnej dotyczą
środków za pobyt dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach).
Ogłoszono na dzień 17 września 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3-ch lat – działkę nr 297/19 o pow. 0,2346 ha położonej Nr 277/2019
w Skorogoszczy. Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.
Ogłoszono na dzień 17 września 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3-ch lat – działkę nr 4/1 o pow. 0,2675 ha położonej Nr 278/2019
w Borkowicach. Sposób zagospodarowania – jako grunty inne niż rolne, pasieka.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.

25.

05 sierpnia
2019r.

FINANSE

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 280/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Powołano
Komisje
Egzaminacyjne
do
przeprowadzenia
postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego:
- Publicznej szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim;
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie;
- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim.

Zarządzenie
Nr 281/2019
Nr 282/2019
Nr 283/2019
Nr 284/2019

- 18 1.

2.

3.

26.

06 sierpnia
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

4.

5.

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zarządzenie
Skorogoszcz zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 21 sierpnia 2019r. Na sołtysa Nr 285/2019
wybrano Panią Jolantę Grzybowską
W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Chróścina
Zarządzenie
zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 21 sierpnia 2019r.
Nr 286/2019
Ponownie na sołtysa został wybrany Pan Roman Zazula.

27.

08 sierpnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

28.

12 sierpnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze Zarządzenie
przetargu nieograniczonego – działki nr 156/4 o pow. 0,0382 ha położonej Nr 287/2019
w Stroszowicach w wysokości 6.760,00 zł. Cena nieruchomości zwolniona z pod. VAT.
Wieś Stroszowice nie ma mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Lewin Brzeski obszar zagospodarowania – tereny
mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
Ogłoszono na dzień 17 września 2019r. III przetarg ustny nieograniczony na Zarządzenie
dzierżawę gruntu na okres do 3 lat – część działki nr 132/3 o pow. 0,3598 ha Nr 289/2019
położonej w Przeczy.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 34,30 m2 + pomieszczenia Zarządzenie
przynależne w wysokości 44.600 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej Nr 290/2019
części 1011/10.000 gruntu działki nr 600 o pow. 0,1354 ha w wysokości 9.660 zł
(zw. z podatku VAT) położonego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego nr 20 B w Lewinie
Brzeskim. Sprzedaż dla najemcy lokalu.
Na wniosek najemcy wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
Zarządzenie
położonego przy ulicy Moniuszki nr 53 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na
Nr 292/2019
własność.

29.

19 sierpnia
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wyznaczono Panią Hannę Grubiak ( nauczyciel PSP w Skorogoszczy) do Zarządzenie
zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.
Nr 293/2019

- 19 1.

30.

2.

3.

c.d.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości 248.518 zł;
Nr 294/2019
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki na dofinansowanie wypłat Nr 295/2019
zasiłków stałych, na realizację świadczenia wychowawczego.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 272/4 o pow. 0,2000 ha położoną Nr 296/2019
w Oldrzyszowicach.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Przeznaczono lokal mieszkalny nr 7 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki
nr 88 do najmu socjalnego ze wskazaniem osoby na czas oznaczony – na okres 2 lat.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 24 września 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntów rolnych na okres do 3-ch lat :
Nr 299/2019
- działki nr 329/2 o pow. 1,0500 ha; nr 308 o pow. 1,3500 ha; nr 300/1 o pow. 2,4000
ha; nr 330/1 o pow. 0,3800 ha ; nr 176/2 o pow. 0,4600 ha ; nr 31 o pow. 1,6300 ha;
nr 146/3 o pow. 0,5600 ha położonych w Chróścinie;
- część działki nr 279/2 o pow. 0,2400 ha; nr 397/1 o pow. 0,3300 ha położonych
w Golczowicach;
- działki nr 49/2 o pow. 0,1700 ha, nr 76/1 o pow. 0,2704 ha, nr 69/4 o pow. 0,0300 ha,
nr 45/2 o pow. 0,1900 ha położonych w Jasionie;
- część działki nr 57/3 o pow. 0,3800 ha położonej w Kantorowicach;
- działki nr 532/17 o pow. 0,2248 ha, nr 532/10 o pow. 0,2000 ha , nieruchomości
składającej się z działek nr: 591/5, 591/6, 591/7, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11,
591/12, 591/13, 591/14, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20, 591/21, 591/22,
591/23,591/24, 591/30 o pow. 2,7306 ha położonych w Łosiowie.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

23 sierpnia
2019r.

4.

5.

Zarządzenie
Nr 297/2019

Przeznaczono lokal mieszkalny nr 7 położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Cichej nr 17 Zarządzenie
do najmu socjalnego ze wskazaniem osoby na czas oznaczony – na okres 2 lat.
Nr 298/2019
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31.

2.

3.

4.

5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Ogłoszono na dzień 26 września 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntów rolnych na okres do 3-ch lat:
Nr 300/2019
- działki nr 1416 o pow. 0,4563 ha, część działki nr 443/5 o pow. 0,5000 ha, część
działki nr 443/5 o pow. 0,7157 ha, część działki nr 443/5 o pow. 0,4909 ha
położonych w Lewinie Brzeskim;
- nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 50/1, 50,/2 i 50/3 o pow.
0,5375 ha, nr 134 o pow. 0,5000 ha, nr 125/2 o pow. 1,2000 ha, położonych
w Mikolinie;
- działki nr 207/2 o pow. 0,5300 ha, nr 208/2 o pow. 0,5600 ha, nr 209/1 o pow.
0,3000 ha, nr 121/2 o pow. 0,2800 ha położonych w Nowej Wsi Małej.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

26 sierpnia
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Zatwierdzono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Zarządzenie
Podstawowej w Lewinie Brzeskim – wybrano Pana Zdzisława Biernackiego.
Nr 301/2019
Zatwierdzono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Zarządzenie
Podstawowej w Łosiowie – wybrano Pana Stanisława Kowalczyka.
Nr 302/2019

32.

27 sierpnia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 303/2019
Brzeskim z dnia 27 sierpnia 2019r.

33.

28 sierpnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż zajmowanego Zarządzenie
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Hallera 11 w Lewinie Brzeskim.
Nr 304/2019

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Podano wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych Zarządzenie
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Nr 305/2019

- 21 1.

2.

c.d.

3.

4.

5.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 48,30 m2 + pomieszczenia Zarządzenie
przynależne w wysokości 72.315 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem w ułamkowej Nr 306/2019
części 2601/10.000 gruntu działki nr 699/3 o pow. 0,0381 ha w wysokości 7.985 zł
(zw. z podatku VAT) położonego przy ulicy Konopnickiej 6 w Lewinie
Brzeskim. Sprzedaż dla najemcy lokalu.

34.

29 sierpnia
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 1 października 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na
Zarządzenie
dzierżawę gruntów rolnych na okres do 3-ch lat:
Nr 307/2019
- działki nr 276/3 o pow. 0,1600 ha, nr 275/3 o pow. 0,1900 ha, nr 231/1 o pow.
0,1600 ha, nr 272/1 o pow. 0,0300 ha, nr 243/1 o pow. 0,2600 ha, nr 244 o pow.
0,1100 ha położonych w Oldrzyszowicach;
- działki nr 33/6 o pow. 0,4500 ha położonej w Ptakowicach;
- działki nr 218/3 o pow. 0,2000 ha , nr 178/1 o pow. 0,1400 ha, nr 229/2 o pow.
0,1300 ha położonych w Różynie;
- działki nr 214/5 o pow. 0,4952 ha położonej w Sarnach Małych,
- działki nr 123/1 o pow. 0,2900 ha położonej w Strzelnikach.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano o skład komisji przetargowej.

35.

30 sierpnia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 309/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 130.775 zł;
Nr 310/2019
(decyzja Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – zwiększono środki
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja Wojewody Opolskiego
na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, na
realizację świadczeń rządowego projektu „Dobry start”).

36.

02 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Powołano Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu „Korony Zarządzenie
Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019” w składzie:
Nr 311/2019
- Ewa Sierakowska - nauczyciel zajęć artystycznych PSP w Lewinie Brzeski;
- Alicja Mazur
- artysta plastyk;
- Antoni Rak
- Radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

- 22 1.

37.

2.

3.

c.d.

FINANSE

02 września
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

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

5.

Zarządzenie
Nr 312/2019

Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 313/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 314/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
- działka nr 338/1 o pow. 0,1751 ha w wysokości 23.612,00 zł,
- działka nr 338/18 o pow. 0,0645 ha w wysokości 18.821,00 zł,
- 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 338/31 o pow. 0,0626 ha w wysokości 18.267,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 10 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 315/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 316/2019
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,
- 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 10 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ustalono ceny wywoławcze do III ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 317/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 318/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor III):
- działka nr 338/53 o pow. 0,0474 ha w wysokości 14.880,00 zł,
- działka nr 338/54 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910,00 zł,
- działka nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004,00 zł,
- działka nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.004,00 zł,
- działka nr 338/64 o pow. 0,0475 ha w wysokości 14.910,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 10 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 319/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 320/2019
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;
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha w wysokości 13.372 zł;
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 10 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 321/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 322/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor V):
- 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,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 11 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 323/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 324/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej
(Sektor VI):
- 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 11 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 325/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 326/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej
(Sektor VII):
- 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 11 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono ceny wywoławcze do IV ustnego przetargu nieograniczonego ( w wysokości Zarządzenie
cen z pierwszego przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych Nr 327/2019
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników Nr 328/2019
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Kantorowicach (Sektor VIII):
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.072 zł,
- 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,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin przetargu ustalono na dzień 11 października 2019r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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38.

06 września
2019r.

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 330/2019
Brzeskim z dnia 06 września 2019r.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 14.06.2019r. spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego;
2) 17.06.2019r. wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski;
3) 18.06.2019r. wziął udział w spotkaniu z uczniami którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i w sporcie;
4) 19.06.2019r. wziął udział w posiedzeniu Aglomeracji Opolskiej;
- w podsumowaniu III edycji projektu sportowego pn. :”Akademia Biegania”;
5) 28.06.2019r. wziął udział w spotkaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu;
6) 29.06.2019r. wziął udział w Pikniku Rodzinnym w sołectwie Sarny Małe;
7) 30.06.2019r. uczestniczył w Dniach Lewina na Wzgórzu Wodniaków w Lewinie Brzeskim;
8) 02.07.2019r. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
9) 03.07.2019r. spotkał się z Gaz System S.A.;
10) 04.07.2019r. przeprowadził Walne Zgromadzenie Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim;
11) 05.07.2019r. spotkał się z Z-cą Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego ( uruchomienia Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) w gminie Lewin
Brzeski;
12) 22.07.2019r. wziął udział w Radzie Biznesu w Brzegu;
13) 25.07.2019r. w uroczystościach pogrzebowych rektora Politechniki Opolskiej;
14) 29.07.2019r. spotkał się z Dyrektorem Poczty Polskiej;
15) 30.07.2019r. spotkał się z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
16) 20.08.2019r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Chróścina – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
17) 21.08.2019r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Skorogoszcz – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
18) 23.08.2019r. wziął udział w otwarciu nowoczesnego oddziału intensywnej terapii w Brzeskim Centrum Medycznym;
19) 25.08.2019r. wziął udział w Parafialnych Dożynkach Sołectwa Mikolin;
20) 26.08.2019r. dokonał wręczenia nauczycielom kontraktowym akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie
Brzeskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim oraz wręczył akty powierzenia
stanowisk Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie;
- wziął udział w posiedzeniu Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski;
21) 02.09.2019r. wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie;
22) 07.09.2019r. wziął udział w Narodowym czytaniu Nowel Polskich;
23) 08.09.2019r. wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w uroczystościach Dożynek Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim.

- 26 Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 12.06.2019r. w posiedzeniu Aglomeracji Opolskiej;
2) 14.06.2019r. w uroczystościach 10-lecia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”;
3) 15.06.2019r. w gminnym rajdzie rowerowym;
4) 23.06.2019r. w święcie Powiatu Brzeskiego;
5) 09.07.2019r. w spotkaniu z Dyrektorem Polskich Młynów w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich;
6) 13.07.2019r. w otwarciu Pleneru Malarskiego w Lewinie Brzeskim;
7) 07.08.2019r. w Zebraniu Wiejskim w Różynie – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
8) 08.08.2019r. w Zebraniu Wiejskim w Ptakowicach – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
9) 11.08.2019r. w poświęceniu wozu Strażackiego OSP w Skorogoszczy;

Lewin Brzeski, wrzesień 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
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