SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 12 listopada 2019 roku
do dnia 03 grudnia 2019 roku
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1.

14 listopada
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 15 listopada 2019r. do Zarządzenie
31 października 2022r. nieruchomość gruntową - działkę nr 134/2 o pow. 0,1162 ha Nr 398/2019
położonej w Oldrzyszowicach. Nieruchomość wydzierżawia się jako ogródek
przydomowy.
Ogłoszono na dzień 16 grudnia 2019r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
na okres do 3 lat, nieruchomość gruntową działkę nr 316/3 o pow. 0,3100 ha Nr 399/2019
położonej w Borkowicach. Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne.
Wyrażono zgodę na obciążenie nieruchomości tj. działki nr 682/6 o pow. 0,0191 ha Zarządzenie
i działki nr 682/10 o pow. 0,0033 ha położonych w Lewinie Brzeskim nieodpłatną Nr 400/2019
i nieograniczoną w czasie służebności drogi koniecznej polegającej na prawie
przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 682/11 o pow.
0,0101 ha.

2.

15 listopada
2019r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
2019r.:
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
- 1.032.039,00 zł;
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
14.943,75 zł;
(pismo Krajowego Biura Wyborczego środki na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, decyzja Wojewody Opolskiego –
zwiększono środki z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłatę zasiłków okresowych,
na zadania związane z udostępnieniem danych z rejestru PESEL, na wydawanie
decyzji dla świadczeniobiorców, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, przeniesienia dokonano na
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zarządzenie
Nr 401/2019
Nr 402/2019
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c.d.

FINANSE c.d.

20 listopada
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w Zarządzeniu Nr 367/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 21 października 2019r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego Nr 404/2019
nieograniczonego na dzierżawę gruntu. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

Ogłoszono przetarg na dzień 05 grudnia 2019r. w sprawie wyboru oferty na Zarządzenie
„Ubezpieczenie Interesów majątkowych gminy Lewin Brzeski”. W celu Nr 405/2019
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
W trakcie realizacji.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 371/3 o pow. 0,0543 ha położonej na terenie Nr 406/2019
rekreacyjnym w Kantorowicach.

22 listopada
2019r.

4.

Przekazano nieodpłatnie środki trwałe na rzecz:
- Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim - Megaklocki piankowe
o wartości 1.135,00 zł;
- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim - Megaklocki piankowe
o wartości 1.135,00 zł;
- Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie - 2 komplety Megaklocki piankowe
o wartości 2.270,00 zł;
- Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy - Megaklocki piankowe o wartości
1.135,00 zł;
- Przedszkola Publicznego w Przeczy - Megaklocki piankowe o wartości 1.135,00 zł.

5.

Zarządzenie
Nr 403/2019

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 236/2 o pow. 0,0900 ha położonej Nr 407/2019
w Sarnach Małych ustalając cenę w wysokości 24.590 zł. Cena nieruchomości
zwolniona z podatku VAT. Wieś Sarny Małe nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lewin Brzeski – tereny
mieszkaniowe o intensywnej zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
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25 listopada
2019r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

W związku z zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Buszyce Zarządzenie
zwołano Zebranie Wiejskie na dzień 03 grudnia 2019r. Na sołtysa wybrano Panią Nr 408/2019
Jadwigę Szpunar.

6.

26 listopada
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 10 stycznia 2020r. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowej – działki nr 694/25 o pow. 0,0048 ha i działki nr 694/27 Nr 409/2019
o pow. 0,0046 ha położnych w Lewinie Brzeskim w obrębie ulic Kilińskiego Konopnickiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.610,00 zł, do ceny
nieruchomości dolicza się 23% pod. VAT. Zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski –
teren produkcyjno – usługowy, magazynowania i składowania.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok po stronie Zarządzenie
wydatków i przychodów zgodnie z uchwałą Nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Nr 410/2019
Brzeskim z dnia 26 listopada 2019r.

7.

28 listopada
2019r.

FINANSE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
2019r.:
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości
884,91 zł;
- zmniejszono planowane dochody i wydatki wysokości
- 19.027,00 zł;
(decyzja Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty
Dużej Rodziny; zmniejszono środki w związku z weryfikacją potrzeb w obszarze spraw
obywatelskich, potrzeb w oddziałach przedszkolnych, potrzeb w zakresie zadań
wynikających
z
zabezpieczenia
środków
na
opłacenie
składek
dla
świadczeniobiorców,
potrzeb złożonych przez jst na podstawie faktycznie
wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Zarządzenie
Nr 411/2019
Nr 412/2019

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
Nr 413/2019
przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat - działki nr 135/1 o pow. 0,0700 ha
płożonej w obrębie m. Wronów. Sposób zagospodarowania jako użytki rolne.
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c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Zarządzenie
działki nr 1444/23 o pow. 0,0038 ha położonej przy ul. Wyspiańskiego w Lewinie
Nr 414/2019
Brzeskim. Nieruchomość zbywana jest na poprawienie warunków użytkowania
nieruchomości przyległej działki nr 1444/17 o pow. 0,1071 ha
Ustalono cenę nieruchomości gruntowej działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha w wysokości Zarządzenie
96.790 zł (do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT) położonej przy Nr 415/2019
drodze wojewódzkiej Lewin Brzeski – Skorogoszcz
w obszarze Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przeznaczenie mpzp – pod tereny obiektów
produkcyjnych, składowania i magazynowania. Sprzedaż nieruchomości następuje
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6.

29 listopada
2019r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki Zarządzenie
nr 338/65 o pow. 0,0475 ha położonej w Nowej Wsi Małej za cenę wywoławczą Nr 416/2019
14.080,00 zł (do ceny nieruchomości dolicza się należny pod. VAT). Przeznaczenie
w mpzp – teren usług sportu i rekreacji (obiekty sportowo – rekreacyjnie oraz budynki
rekreacji indywidualnej). Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości
na okres 21 dni.

7.

02 grudnia
2019r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2020 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – zadanie opieka Nr 417/2019
pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych.
Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację 2020 roku działań Zarządzenie
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie upowszechnianie Nr 418/2019
sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych.
Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert na realizację Zarządzenie
w 2020 roku działań na rzecz osób niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, Nr 419/2019
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
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ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu Zarządzenie
mieszkalnego Nr 3 położonego przy ul. Mickiewicza 1B w Lewinie Brzeskim. Grunt Nr 420/2019
zbywa się na własność.
Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu Zarządzenie
mieszkalnego Nr 5 położonego przy ul. Matejki 3-5 w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa Nr 421/2019
się na własność.

8.

03 grudnia
2019r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2019 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 422/2019
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 16.11.2019r. wziął udział w Biesiadzie Kresowiaków zorganizowanej przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim;
2) 21.11.2019r. wziął udział w pogrzebie Burmistrza Ozimka;
3) 27.11.2019r. dokonał wręczenia nagród „Lewińskie Lwy” na gali w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim;
4) 03.12.2019r. wziął udział w Konwencie Sołtysów Powiatu Brzeskiego – nt. projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” na lata 2020-2022;,
- wziął udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Buszyce w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej – wybrano na Sołtysa Panią Jadwigę Szpunar.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 20.11.2019r. w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
- w posiedzeniu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” – zmiana strategii;
2) 27.11.2019r. w uroczystościach gali „Lewińskie Lwy” w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim;
3) 03.12.2019r. w konferencji w Mosznej zorganizowanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów nt. „Turystyka Dziedzictwa Kulturowego”.
Lewin Brzesk, grudzień 2019r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
HB/BC

Burmistrz
/-/ Artur Kotara

