SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 15 października 2019 roku
do dnia 08 listopada 2019 roku
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1.

17 października
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Łosiów
zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 26 października 2019r.
Ponownie na sołtysa została wybrana Pani Małgorzata Wieczorek – Smolińska.

Zarządzenie
Nr 365/2019

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 333/2019
z dnia 10 września 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim
przy ul. Kościuszki 26 – dz. nr 682/11 o pow. 0,0101 ha oraz powołania komisji
przetargowej. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 366/2019

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 21 listopada 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
na okres do 5 lat, nieruchomość gruntową wraz z częścią komina składająca się Nr 367/2019
z części działek nr 694/26 o pow. 0,0011 ha i działki nr 694/27 o pow. 0,0009 ha W trakcie realizacji.
położonych w Lewinie Brzeskim.
Sposób zagospodarowania – jako grunt pod stację bazową telefonii komórkowej wraz
z częścią komina na zamontowanie urządzeń.

2.

21 października
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 368/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 157.373,38 zł;
Nr 369/2019
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości
124,99 zł;
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 14.943,75 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki na sfinansowanie decyzji
w sprawach świadczeniobiorców, na realizację zadań własnych bieżących, na wypłatę
dodatku dla pracownika socjalnego, na realizację zadań związanych z Kartą Dużej
Rodziny, zmniejszono dochody i wydatki w związku z korektą wydatków związanych
z sfinansowaniem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały
ćwiczeniowe,
przeniesiono
planowane
wydatki
w
związku
z zabezpieczeniem środków związanych z przyznanymi nagrodami Kuratora Oświaty
i MEN).
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2.

3.

3.

24 października
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

29 października
2019r.

4.

5.

Powołano Miejsko-Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia eliminacji na Zarządzenie
etapach miejsko-gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach Nr 370/2019
przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020. Podano nazwy konkursów i ich terminy,
szkoły biorące udział w konkursach i składy osobowe komisji oraz regulamin pracy
komisji.
Na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Lewin Brzeski Rynek 2 wydzierżawiono na
okres od 14 października 2019r. do 19 listopada 2019r. grunt stanowiący własność
gminy składający się z części działki nr 546/4 o pow. 50m2 w obrębie ulic Rynek
i Halera w Lewinie Brzeskim. Grunt wydzierżawia się w celu wykonania prac
remontowych wschodniej elewacji przy ul. Rynek 2.

Zarządzenie
Nr 371/2019

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano skład Kapituły wskazującej kandydatów do Nagród Burmistrza Lewina Zarządzenie
Brzeskiego „Lewińskie Lwy” w składzie:
Nr 372/2019
- Z-ca Burmistrza,
- Sekretarz Gminy
- Przewodniczący Rady Miejskiej,
- Laureat „Lewińskie Lwy”,
- Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Zarządzenie
w Lewinie Brzeskim na realizację w 2019r. zadania publicznego w zakresie działań na Nr 373/2019
rzecz osób niepełnosprawnych - rodzaj zadania: zwiększenie dostępności osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wysokość dotacji na
wsparcie zadania wynosi 6.000 zł.
Wybrano ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Zarządzenie
w Lewinie Brzeskim na realizację w 2019r. zadania publicznego w zakresie działań na Nr 374/2019
rzecz osób
niepełnosprawnych - rodzaj zadania: turystyka aktywna osób
niepełnosprawnych. Wysokość dotacji na wsparcie zadania wynosi 8.000 zł.

-41.

2.

c.d.

3.

4.

5.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
wydatków i przychodów zgodnie z uchwałą Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 375/2019
Brzeskim z dnia 29 października 2019r.

5.

30 października
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2019r.:
Nr 376/2019
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 21.624,00 zł;
Nr 377/2019
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 5.000,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego – zwiększono środki na zwrot części podatku
akcyzowego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, przeniesiono planowane wydatki z przeznaczeniem na wydatki
związane z realizacją zadań statutowych – gospodarka komunalna i ochrony
środowiska).

6.

31 października
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży po podziale geodezyjnym w drodze bezprzetargowej Zarządzenie
nieruchomość gruntową działkę nr 778 o pow. 0,8584 ha położoną w pobliżu ulicy Nr 378/2019
Kościuszki 77 w Lewinie Brzeskim na poprawienie warunków użytkowania
nieruchomości przyległej działki nr 779/2 o pow. 0,0676 ha.

7.

04 listopada
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 379/2019
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 380/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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2.

8.

06 listopada
2019r.

9.

07 listopada
2019r.

3.

4.

5.

MIEJSKO –GMINNY W celu opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Zarządzenie
Gminy Lewin Brzeski na lata 2020 – 2030 powołano zespół ds. opracowania Strategii
OŚRODEK
Nr 381/2019
w składzie:
POMOCY
- Z-ca Burmistrza,
SPOLECZENEJ
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
- Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim,
- Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,
- p.o. Komendanta Straży Miejskiej.
ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 10 grudnia 2019r. II przetarg ustny ograniczony ( brak dostępu Zarządzenie
do nieruchomości z drogi publicznej ) na dzierżawę gruntu na okres do 3-ch lat, Nr 382/2019
nieruchomość gruntową:
W trakcie realizacji.
- składającą się z działek nr 1417 i 70/1 o pow. 2,5463 ha położonej w Lewinie
Brzeskim,
- część działki nr 198/6 o pow. 1,3660 ha położonej w Lewinie Brzeskim,
- działki nr 224 o pow. 0,4700 ha położonej w Nowej Wsi Małej,
- działki nr 124/3 o pow. 0,2800 ha położonej w Oldrzyszowicach.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano komisję przetargową.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze Nr 383/2019
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat - działki nr 276/19 o pow. 0,2346 ha
płożonej w obrębie Skorogoszczy. Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
Ogłoszono na dzień 12 grudnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowej działki nr 272/4 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Nr 384/2019
m. Oldrzyszowice. Wieś Oldrzyszowice nie posiada mpzp. Zgodnie ze Studium W trakcie realizacji.
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski –
tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową.
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2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ogłoszono na dzień 12 grudnia 2019r. I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowej położonej w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 385/2019
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI) - działki nr 338/96 o pow. 0,0684 ha za
cenę wywoławczą 19.540 zł. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny
podatek VAT. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji
przetargowej.
Ogłoszono na dzień 10 grudnia 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3-ch lat, nieruchomość gruntową:
Nr 386/2019
- działkę nr 272/1 o pow. 0,0300 ha, nr 243/1 o pow. 0,2600 ha położonych w obrębie W trakcie realizacji.
m. Oldrzyszowice,
- działki nr 214/5 o pow. 0,4952 ha położonej w obrębie m. Sarny Małe.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano komisję przetargową.
Ogłoszono na dzień 10 grudnia 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3-ch lat, nieruchomość gruntową:
Nr 387/2019
- działkę nr 31 o pow. 1,6300 ha położonej w obrębie m. Chróścina,
W trakcie realizacji.
- część działki nr 279/2 o pow. 0,2400 ha położonych w obrębie m. Golczowice,
- działki nr 45/2 o pow. 0,1900 ha położonej w obrębie m. Jasiona.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano komisję przetargową.
Ogłoszono na dzień 10 grudnia 2019r. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3-ch lat, nieruchomość gruntową:
Nr 388/2019
- działkę nr 1416 o pow. 0,4563 ha położonej w Lewinie Brzeskim,
W trakcie realizacji.
- część działki nr 443/5 o pow. 0,5000 ha w Lewinie Brzeskim.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano komisję przetargową.

-71.

10.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Wprowadzono zmianę do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 349/2019 Zarządzenie
z dnia 25 września 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego Nr 389/2019
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stroszowicach oraz powołania
komisji przetargowej. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

08 listopada
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 12 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Zarządzenie
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego Nr 390/2019
w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
W trakcie realizacji.
- działki nr 338/18 o pow. 0,0645 ha za cenę wywoławczą 18.821,00 zł,
- działki nr 338/24 o pow. 0,0553 ha za cenę wywoławczą 17.359,00 zł,
- działki nr 338/28 o pow. 0,0423 ha za cenę wywoławczą 13.278,00 zł,
- działki nr 338/29 o pow. 0,0530 ha za cenę wywoławczą 16.637,00 zł,
- działki nr 338/31 o pow. 0,0626 ha za cenę wywoławczą 18.267,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 12 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 391/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Nowej Wsi Małej (Sektor II) :
- działki nr 338/35 o pow. 0,0471 ha za cenę wywoławczą 14.785,00 zł,
- działki nr 338/36 o pow. 0,0472 ha za cenę wywoławczą 14.816,00 zł,
- działki nr 338/37 o pow. 0,0473 ha za cenę wywoławczą 14.847,00 zł,
- działki nr 338/48 o pow. 0,0484 ha za cenę wywoławczą 15.193,00 zł,
- działki nr 338/49 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.130,00 zł,
- działki nr 338/50 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.130,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ogłoszono na dzień 12 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 392/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Nowej Wsi Małej (Sektor III):
- działki nr 338/53 o pow. 0,0474 ha za cenę wywoławczą 14.880,00 zł,
- działki nr 338/54 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 14.910,00 zł,
- działki nr 338/55 o pow. 0,0478 ha za cenę wywoławczą 15.004,00 zł,
- działki nr 338/63 o pow. 0,0478 ha za cenę wywoławczą 15.004,00 zł,
- działki nr 338/64 o pow. 0,0475 ha za cenę wywoławczą 14.910,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 13 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Zarządzenie
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego Nr 393/2019
w Nowej Wsi Małej (Sektor IV):
W trakcie realizacji.
- działki nr 338/70 o pow. 0,0414 ha za cenę wywoławczą 13.244 zł;
- działki nr 338/78 o pow. 0,0418 ha za cenę wywoławczą 13.372 zł;
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 13 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 394/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Nowej Wsi Małej (Sektor V):
- działki nr 338/83 o pow. 0,0501 ha za cenę wywoławczą 15.726 zł,
- działki nr 338/84 o pow. 0,0498 ha za cenę wywoławczą 15.632 zł,
- działki nr 338/88 o pow. 0,0499 ha za cenę wywoławczą 15.664 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W Celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

-91.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ogłoszono na dzień 13 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 395/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Nowej Wsi Małej (Sektor VI):
- działki nr 338/92 o pow. 0,0479 ha za cenę wywoławczą 15.036 zł,
- działki nr 338/93 o pow. 0,0480 ha za cenę wywoławczą 15.067 zł,
- działki nr 338/94 o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.130 zł,
- działki nr 338/108 o pow. 0,0483 ha za cenę wywoławczą 15.161 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 13 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 396/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Nowej Wsi Małej (Sektor VII):
- działki nr 338/111 o pow. 0,0586 ha za cenę wywoławczą 18.395 zł,
- działki nr 338/120 o pow. 0,0591 ha za cenę wywoławczą 18.551 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 13 grudnia 2019r. V ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Zarządzenie
gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, Nr 397/2019
w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego W trakcie realizacji.
w Kantorowicach (Sektor VIII):
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha za cenę wywoławczą 16.072 zł,
- działki nr 340/7 o pow. 0,0507 ha za cenę wywoławczą 15.915 zł,
- działki nr 340/12 o pow. 0,0582 ha za cenę wywoławczą 18.269 zł,,
- działki nr 340/13 o pow. 0,0582 ha za cenę wywoławczą 18.269 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

-9-

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 16.10.2019r. wziął udział we wspólnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim;
2) 17.10.2019r. wziął udział w konwencie Starosty Brzeskiego;
- wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza w uroczystościach otwarcia budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy;
- wziął udział w posiedzeniu Rady Biznesu Powiatu Brzeskiego w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, na którym otrzymał nominację do Rady
Biznesu;
3) 23.10.2019r. wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem TAURON – oświetlenie;
4) 26.10.2019r. wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Łosiów – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) 29.10.2019r. wziął udział w audycji radiowej radio DOXA;
- wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
6) 30.10.2019r. wziął udział w spotkaniu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie we Wrocławiu;
7) 04.11.2019r. wziął udział w audycji radiowej Radio PARK;
- wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem TAURON.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 29.10.2019r. w ocenie kandydatów do Nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego „Lewińskie Lwy”;
2) 04.11.2019r. wizytacji Klubu Seniora w Nysie;
3) 05.11.2019r. w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – „Inicjatywa Sołecka”:
- w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku –
wprowadzenie do procesu strategicznego.
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