SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 31 marca 2020 roku
do dnia 28 kwietnia 2020 roku

-2Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

31 marca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 05 maja 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3 lat – część działki nr 180/5 o pow. 30m2 położonej przy ul. Aleja Nr 524/2020
Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim ( teren przy cmentarzu). Sposób W trakcie realizacji.
zagospodarowania – grunt pod kiosk handlowy. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano komisję przetargową.
Ogłoszono na dzień 05 maja 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Zarządzenie
gruntu na okres do 3 lat – część działki nr 1324/1 o pow. 400m2 położonej przy Nr 525/2020
skrzyżowaniu ul. Aleja Wojska Polskiego z ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim ( teren
wykorzystywany jako parking). Sposób zagospodarowania –
jak grunt pod
działalność gospodarczą. W celu przeprowadzenia przetargu powołano komisję
przetargową.

2.

03 kwietnia
2020r.

PODATKI

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzenie
zawieszono do dnia 30 września 2020r. prowadzenie niektórych czynności, które wiążą Nr 525/A/2020
się z dochodzeniem podatków lokalnych ( wysyłanie upomnień oraz kierowanie do
organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych)

3.

06 kwietnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 526/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

4.

09 kwietnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z uchwałą Nr XXI/165/2020 Nr 527/2020
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 kwietnia 2020r.

-31.

2.

3.

5.

14 kwietnia
2020r.

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 10.000,00zł;
Nr 528/2020
(przeniesiono środki z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków na wydatki Nr 529/2020
związane z działalnością statutową gminy).
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r.:
Nr 530/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości - 9.352,00zł;
Nr 531/2020
(przeniesiono środki z rezerwy celowej na zabezpieczenie środków na wydatki
związane z zarządzaniem kryzysowym – przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19).

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
5.

15 kwietnia
2020r.

FINANSE

6.

22 kwietnia
2020r.

FINANSE

Przekwalifikowano lokal mieszkalny położony przy:
- przy ul. Powstańców Śląskich 3/1 w Lewinie Brzeskim do najmu socjalnego;
- przy ul. Kościuszki 65c w Lewinie Brzeskim do najmu socjalnego.

Zarządzenie
Nr 532/2020
Nr 533/2020

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 50.505,07 zł;
Nr 534/2020
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na Nr 535/2020
dodatki mieszkaniowe w wysokości 505,07 zł, na pomoc materialną dla uczniów
w wysokości 20.000 zł;
- umowa - darowizny z Fundacją
„Potrafisz Polsko” w wysokości 30.000 zł
z przeznaczeniem na zakup maseczek wielokrotnego użytku z materiału do osłony
twarzy dla seniorów 65+ oraz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
gminy Lewin Brzeski w związku z epidemią koronawirusa COVID-19).
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2020r. :
Nr 536/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 31.155 zł;
Nr 537/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 70.000 zł
( zwiększono dochody i wydatki w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji
zapisanych w ustawie budżetowej na 2020 rok, przeniesiono środki z rezerwy ogólnej
z przeznaczeniem na zakup komputerów do szkół).

-41.

2.

3.

6.

27 kwietnia
2020r.

FINANSE

4.

5.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 545.629,85 zł;
Nr 538/2020
(decyzją Wojewody Opolskiego zwiększono dochody i wydatki - zwrot podatku Nr 539/2020
akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego).

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 01.04.2020r. spotkał się z przedstawicielem Firmy Remondis i Prezesem Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o.o. w sprawie zakupu
pojemników na odpady komunalne;
2) 15.04.2020r. dokonał przeglądu zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy
3) w dniach 22,24,27.04.2020r. przekazał na ręce sołtysów dla wszystkich mieszkańców Sołectw maseczki wielokrotnego użytku szyte przez krawcowe
z terenu gminy, natomiast Poseł Paweł Kukiz przekazał maseczki dla osób 65+ i osobom niepełnosprawnym zakupione ze środków darowizny przekazanej
gminie przez Fundację „Potrafisz Polsko”;
4) 24.04.2020r. odebrał od właściciela PHU Dąbek Józef w Lewinie Brzeskim – kierownik sklepu Lewiatan Skorogoszcz zestaw ochronnych maseczek
wielokrotnego użytku oraz przyłbice;
5) 27.04.2020r. przeprowadził negocjacje w sprawie zakupu terenu położonego przy cmentarzu parafialnym w Lewinie Brzeskim;
6) 28.04.2020r. spotkał się z Zarządem Ludowych Zespołów Sportowych w Skorogoszczy;
7) 29.04.2020r. wziął udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o.o.

Lewin Brzesk, kwiecień 2020r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
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