SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 01 czerwca 2020 roku
do dnia 14 września 2020 roku

-2-

Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

01 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych
Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do
Nr 572/2020
3 lat:
- działki nr 321/3 o pow. 0,4700 ha położonej w Borkowicach;
- działki nr 258/5 o pow. 0,6925 ha położonej w Chróścinie;
- nieruchomość gruntową składającą się z działek nr 351/7 i 351/8 o pow. 0,6738 ha,
część działki nr 122/1 o pow. 0,8000 ha, działki nr 17 o pow. 0,2600 ha, część działki
nr 279/2 o pow. 0,2400 ha położonych w Golczowicach;
- działki nr 73/1 o pow. 0,3600 ha położonej w Jasionie;
- działki nr 532/13 o pow. 0,1600 ha, działki nr 269/1 o pow. 0,1800 ha położonych
w Łosiowie;
- działki nr 136/4 o pow. 0,5400 ha położonej w Lewinie Brzeskim;
- działki nr 133/8 o pow. 0,1600 ha, działki nr 135 o pow. 0,2800 ha położnych
w Mikolinie;
- działki nr 224 o pow. 0,4700 ha położonej w Nowej Wsi Małej;
- działki nr 200/1 o pow. 0,4717 ha, część działki nr 299 o pow. 1,2300 ha, działki
nr 124/3 o pow. 0,2800 ha, działki nr 272/1 o pow. 0,0300 ha położonych
w Oldrzyszowicach;
- działki nr 3/4 o pow. 0,1900 ha, działki nr 3/5 o pow. 0,0900 ha położonych w PrzeczyRaski;
- nieruchomość gruntowa składająca się z części działki nr 228/1 i działki nr 228/2
o pow. 0,2200 ha położonych w Różynie;
- działki nr 187/3 o pow. 0,5344 ha położonej w Sarnach Małych;
- działki nr 148/1 o pow. 0,3300 ha położonej w Stroszowicach;
- działki nr 180 o pow. 0,9800 ha, działki nr 43 o pow. 0,4100 ha, działki nr 102 o pow.
0,27 ha, działki nr 107 o pow. 0,1400 ha położonych w Skorogoszczy;
- działki nr 126/1 o pow. 0,6977 ha, część działki nr 125 o pow. 0,1500 ha położonych
we Wronowie.
Sposób zagospodarowania – jako użytki zielone.

-31.

2.

3.

c.d.

FINANSE

2.

02 czerwca
2020r.

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

3.

05 czerwca
2020r.

FINANSE

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

4.

08 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 573/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 221.627,57 zł;
Nr 574/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 10.000,00 zł.
(decyzja Wojewody Opolskiego środki na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych do szkół, opiekę społeczną, zakup laptopów – w ramach umowy
o powierzenie grantu Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”; z rezerwy ogólnej przeniesiono środki na realizację zadań dot. utrzymania
porządku i czystości).
Ogłoszono na dzień 15 czerwca 2020r. przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych i przedszkoli
oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Brzegu, w tym do Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzegu, w roku szkolnym 2020/2021”.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano Komisję Przetargową.

Zarządzenie
Nr 575/2020
Wybrano ofertę OPKS
w Opolu.

Zatwierdzono roczne sprawozdania finansowe za 2019 rok:
- Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim;
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim.

Zarządzenie
Nr 576/2020
Nr 577/2020

Ogłoszono na dzień 18 czerwca 2020r. przetarg nieograniczony na „Udzielenie
i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.302.286,89zł na
finansowanie zadań inwestycyjnych”. W celu przeprowadzenia przetargu powołano
Komisję Przetargową.

Zarządzenie
Nr 578/2020

Dokonano regulacji pomieszczeń przynależnych piwnicznych do lokali mieszkalnych
nr 3 i nr 5 w nieruchomości położonej w Łosiowie przy ulicy Głównej 121.

Zarządzenie
Nr 579/2020

Wybrano ofertę Banku
Spółdzielczego Grodków
– Łosiów z siedzibą
w Grodkowie.

-41.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 15 czerwca 2020r. Zarządzenie
do dnia 31 maja 2023r. grunt stanowiący własność gminy – część działki nr 279/6 Nr 580/2020
o pow. 85m2 położonej w Nowej Wsi Małej. Grunt wydzierżawia się jako pas zieleni.
Na wniosek osoby zainteresowanej wydzierżawiono na okres od 15 czerwca 2020r. Zarządzenie
do dnia 31 maja 2023r. grunt stanowiący własność gminy – działkę nr 311/54 Nr 581/2020
o pow. 0,0316 ha położonej w Skorogoszczy przy ul. Leśnej . Grunt wydzierżawia się
jako pas zieleni.

5.

09 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek firmy Semko Dagmara Kołodyńska z siedzibą w Gierszowicach Zarządzenie
wydzierżawiono na okres do 3 miesięcy tj. od 10 czerwca 2020r. do dnia 09 Nr 583/2020
września 2020r. grunt stanowiący własność gminy – część działki nr 414/84 o pow.
10m2 oznaczonej jako Miejsce 1 położonej w obrębie plaży miejskiej przy ul.
Nysańskiej w Lewinie Brzeskim. Grunt wydzierżawia się pod działalność gospodarczą
związaną z usługami gastronomicznymi.

6.

10 czerwca
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 584/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

7.

15 czerwca
2020r.

PODATKI

Uchylono zarządzenie Nr 525/A/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 3 kwietnia Zarządzenie
2020r. w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień oraz Nr 585/2020
kierowania tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w przypadku
wystąpienia zaległości w spłacie należności podatkowych należnych gminie.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z uchwałą Nr XXIII/185/2020 Nr 586/2020
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 15 czerwca 2020r.

-51.

2.

3.

4.

8.

16 czerwca
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Określono wzory dokumentów przy ubieganiu się o udzielenie Stypendium Burmistrza
Lewina Brzeskiego.

9.

18 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

5.

Zarządzenie
Nr 587/2020

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 554/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na
Nr 588/2020
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej na terenie
rekreacyjnym oraz powołania komisji przetargowej – Sektor IV. Zmiana dotyczy składu
komisji przetargowej.
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 556/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 07 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na Nr 589/2020
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej na terenie
rekreacyjnym oraz powołania komisji przetargowej – Sektor VI. Zmiana dotyczy składu
komisji przetargowej.

10.

24 czerwca
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 590/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 74.599,56 zł;
Nr 591/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 7.000,00 zł.
(Krajowe Biuro Wyborcze środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; środki z Ministerstwa Finansów na realizację
projektu pn. „Zdalna Szkoła +”; przeniesiono środki z rezerwy ogólnej na realizację
zadań związanych z drogami gminnymi).
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 592/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

11.

25 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 562/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 11 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na
Nr 593/2020
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki
86 – działki nr 772/2 o pow. 0,0475 ha oraz powołania komisji przetargowej.
Wprowadzona zmiana dotyczy składu Komisji przetargowej.

-61.

2.

3.

12.

30 czerwca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze Zarządzenie
przetargu nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 594/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Kantorowicach :
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.500,00 zł,
- działki nr 340/7 o pow. 0,0499 ha w wysokości 16.500,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Ustalono cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze Zarządzenie
przetargu ustnego nieograniczonego położonych w granicach istniejącego kompleksu Nr 595/2020
działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach
kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej :
 działka nr 338/18 o pow. 0,0645 ha w wysokości 18.800,00 zł,
 działka nr 338/19 o pow. 0,0540 ha w wysokości 17.400,00 zł,
 działka nr 338/21 o pow. 0,0435 ha w wysokości 14.000,00 zł,
 działka nr 338/23 o pow. 0,0510 ha w wysokości 16.400,00 zł,
 działka nr 338/27 o pow. 0,0788 ha w wysokości 23.000,00 zł,
 działka nr 338/37 o pow. 0,0473 ha w wysokości 15.200,00 zł,
 działka nr 338/48 o pow. 0,0484 ha w wysokości 15.600,00 zł,
 działka nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł,
 działka nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł,
 działka nr 338/84 o pow. 0,0498 ha w wysokości 16.000,00 zł,
 działka nr 338/85 o pow. 0,0702 ha w wysokości 20.500,00 zł,
 działka nr 338/86 o pow. 0,0509 ha w wysokości 16.400,00 zł,
 działka nr 338/105 o pow. 0,0487 ha w wysokości 15.700,00 zł,
 działka nr 338/106 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł,
 działka nr 338/107 o pow. 0,0480 ha w wysokości 15.500,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-71.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.
FINANSE

13.

01 lipca
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Na wniosek użytkownika wieczystego gruntu wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze
Zarządzenie
bezprzetargowej nieruchomość gruntową – działkę nr 305 o pow. 0,0280 ha będącej
Nr 596/2020
w użytkowaniu wieczystym położonej w obrębie Nowej Wsi Małej.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni
Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2020r. :
Nr 597/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 12.000,00 zł;
Nr 598/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 100.200,00 zł.
(decyzja Wojewody Opolskiego środki na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych do biblioteki szkolnej na podstawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; przeniesiono środki
z rezerwy ogólnej na realizację zadań statutowych oraz realizację zadań bieżących
i inwestycyjnych.
Ogłoszono gminny konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2020” w kategoriach:
Zarządzenie
- „Najpiękniejsza wieś”;
Nr 599/2020
- „Najlepszy projekt”;
oraz ustalono regulamin konkursu.
W celu dokonania oceny powołano Gminną Komisję Konkursową „Piękna Wieś
Lewińska 2020” w składzie:
- Antoni Rak
- radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;
- Jan Chruściel
- członek Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski
- Joanna Bieniusa
- pracownik tut. Urzędu Miejskiego.
W związku z ogłoszeniem konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2020” ustalono nagrody w:
1. Kategorii „Najpiękniejsza Wieś” :
Nr 600/2020
- pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 2.200,00 zł
- drugie miejsce
- nagroda w wysokości 1.800,00 zł
- trzecie miejsce
- nagroda w wysokości 1.600,00 zł
- wyróżnienie (2 sołectwa)
po 600,00 zł
2. Kategorii „Najlepszy projekt”:
- pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 1.800,00 zł,
- drugie miejsce
- nagroda w wysokości 1.200,00 zł.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma drzewko ozdobne.

-81.

2.

3.

4.

14.

06 lipca
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację 2020 roku działań
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie upowszechnianie
sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym
utrzymanie obiektów sportowych zadania - Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów
Sportowych w Lewinie Brzeskim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wybrano ofertę Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lewinie
Brzeskim na realizację w okresie od 10.07.2020r. do 31.12.2020r. zadania
publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego w zakresie piłki nożnej,
sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych. Wysokość
dotacji wynosi 85.000 zł.

5.

Zarządzenie
Nr 601/2020

----------------------------Zarządzenie
Nr 610/2020
z dnia 10 lipca 2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Na wniosek użytkownika wieczystego gruntu wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze Zarządzenie
bezprzetargowej nieruchomość gruntową – działkę nr 126/10 o pow. 0,0094 ha Nr 602/2020
i działkę nr 126/11o pow. 0,8319 ha położonej w Chróścinie będącej w użytkowaniu
wieczystym ustalając cenę w wysokości 30.500,00 zł (nie podlega pod. VAT).
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 1048/4 o pow. 0,0352 ha położonej przy ulicy Nr 603/2020
Wiśniowej 19 w Lewinie Brzeskim ustalając cenę do sprzedaży w wysokości 12.000 zł.
Do ceny nieruchomości dolicza się należny podatek VAT. Przeznaczenie w mpzp –
teren urządzeń energetycznych.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
lokal mieszkalny nr 1 położony przy ulicy Piasta Kołodziej 16 w Lewinie Brzeskim Nr 604 /2020
o pow. użytkowej 51,50m2 wraz z udziałem wynoszącym 67/1000 w częściach
wspólnych budynku oraz działce nr 59/18 o pow. 0,2112 ha ustalając cenę do
sprzedaży w wysokości 104.000 zł, w tym cena lokalu 92.000 zł wraz z udziałem
w gruncie działki nr 1328/20 w wysokości 12.000 zł. Cena nieruchomości zwolniona
z podatku VAT.
Podano do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

-91.

15.

2.

3.

c.d.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. :
Nr 605/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 131.163,00 zł;
Nr 606/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
20.000,00 zł.
(Krajowe Biuro Wyborcze środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Opolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie opieki społecznej. Przeniesiono
z rezerwy ogólnej na odkomarzanie terenów gminnych).

07 lipca
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Powołano
Komisję
Egzaminacyjną
do
przeprowadzenia
postepowania Zarządzenie
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 607/2020
w Lewinie Brzeskim ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 21 sierpnia 2020r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 29,14m2 położonego przy ulicy Kościuszki 76a Nr 608/2020
w Lewinie Brzeskim za cenę wywoławczą 41.500 zł. Do lokalu jest przynależny udział
w częściach wspólnych budynku oraz działki grunt nr 1328/20 o pow.0,0521 ha
wynoszący 2.212/10000. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

GOSPODARKA
KOMUNALNA.
MIESZKANIOWA
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Dokonano przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Aleja
Wojska Polskiego Nr 16 na socjalny lokal.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 566/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 19 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na Nr 611/2020
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim
zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz powołania komisji
przetargowej. Wprowadzona zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

16.

09 lipca
2020r.

17.

10 lipca
2020r.

4.

5.

Zarządzenie
Nr 609/2020

- 10 1.

2.

3.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

4.

5.

Ogłoszono na dzień 27 sierpnia 2020r. przetarg I ustny nieograniczony na dzierżawę
Zarządzenie
gruntów na okres do 3 lat:
Nr 612/2020
- działka nr 73/1 o pow. 0,3600 ha położona w Jasionie;
- działka nr 133/8 o pow. 0,1600 ha, nr 135 o pow. 0,2800 ha położonych w Mikolinie;
- działki nr 200/1 o pow. 0,4717 ha, część działki nr 299 o pow. 1,2300 ha, nr 272/1
o pow. 0,0300 ha położonych w Oldrzyszowicach;
- nieruchomość gruntowa składająca się z części działki nr 228/1 i działki nr 228/2
o pow. 0,2200 ha położonej w Różynie;
- działka nr 187/3 o pow. 0,5344 ha położona w Sarnach Małych;
- działka nr 148/1 o pow.0,3300 ha położonej w Stroszowicach;
- działka nr 180 o pow. 0,9800 ha, nr 43 o pow. 0,4100 ha, nr 102 o pow. 0,2700 ha,
nr 107 o pow. 0,1400 ha położonych w Skorogoszczy;
- działka nr 126/1 o pow. 0,6977 ha, część działki nr 125 o pow. 0,1500 ha położonych
we Wronowie.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 25 sierpnia 2020r. I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę
gruntów na okres do 3 lat:
- działka nr 321/3 o pow. 0,4700 ha położona w Borkowicach;
- działki nr 532/13 o pow. 0,1600 ha, nr 269/1 o pow. 0,1800 ha położonych
w Łosiowie;
- działka nr 136/4 o pow. 0,5400 ha położona w Lewinie Brzeskim;
- działka nr 224 o pow. 0,4700 ha położona w Nowej Wsi Małej;
- działka nr 124/3 o pow. 0,2800 ha położona w Oldrzyszowicach;
- działka nr 3/4 o pow. 0,1900 ha położona Przecza-Raski;
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia w przetargu
powołano skład komisji przetargowej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 613/2020

-----------------------------Zarządzenie
Nr 646/2020
z dn.24.08.2020r.

Ogłoszono na dzień 25 sierpnia 2020r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
Zarządzenie
gruntów na okres do 3 lat:
Nr 614/2020
- działka nr 3/5 o pow. 0,0900 ha położona w Przeczy-Raski;
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- działka nr 258/5 o pow. 0,6925 ha położona w Chróścinie;
- nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 351/7 i 351/8 o łącznej pow.
0,6738 ha położona w Golczowicach;
- część działki nr 122/1 o pow. 0,8000ha, nr 17 o pow. 0,2600 ha, część działki
nr 279/2 o pow. 0,2400 ha położonych w Golczowicach.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Zarządzenie
Wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej.
Nr 647/2020
z dn. 24.08.2020r.
Ustalono cenę wywoławczą do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
Zarządzenie
nieruchomości gruntowej w wysokości ceny z pierwszego przetargu - działki nr 338/94
Nr 615/2020
o pow. 0,0482 ha za cenę wywoławczą 15.260 zł położonej w granicach istniejącego
kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych
wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI).
Ogłoszono na dzień 04 września 2020r. ustny II przetarg na sprzedaż w/w
Nr 616/2020
nieruchomości. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono cenę wywoławczą do III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
Zarządzenie
nieruchomości gruntowych w wysokości ceny z pierwszego przetargu położonych
Nr 617/2020
w granicach istniejącego kompleksu działek letniskowych, w otoczeniu zbiorników
wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I) :
- działki nr 338/28 o pow. 0,0423 ha za cenę wywoławczą 13.390,00 zł.
Ogłoszono na dzień 04 września 2020r. ustny przetarg na sprzedaż w/w
nieruchomości. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.
Nr 618//2020
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ustalono cenę wywoławczą do II przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie
nieruchomości – działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha za cenę wywoławczą 96.790,00 zł
Nr 619/2020
położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim (w obszarze
Nr 620/2020
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy trakcji kolejowej Opole – Wrocław
i drodze wojewódzkiej z Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy). Do uzyskanej
w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatku VAT. Przeznaczenie
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w mpzp – teren przeznaczony pod tereny obiektów produkcyjnych, składowania
i magazynowania. Ogłoszono na dzień 21 sierpnia 2020r. II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.

16 lipca
2020r.
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Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 1424/2018 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Nr 621/2020
Problemów Alkoholowych. Powołano Panią Beatę Hargot jako Przewodniczącego
Komisji.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie
Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji
Nr 622/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 447/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego
Zarządzenie
z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia i wykazu mieszkalnego położonego
Nr 623/2020
w Skorogoszczy zbywanego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Obniżono cenę wywoławczą do III ustnego przetargu nieograniczonego o 10% od
Zarządzenie
ceny z drugiego przetargu tj. z ceny 43.794,00 zł na cenę 39.415,00 zł na sprzedaż
Nr 624/2020
nieruchomości gruntowej – działki nr 272/4 o pow. 0,2000 ha położonej
Nr 625/2020
w Oldrzyszowicach. Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT. Wieś
Oldrzyszowice nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość leży
w obszarze zagospodarowania intensywnego – tereny mieszkaniowe intensywnej
zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.
Przetarg ogłoszono na dzień 11 września 2020r. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.
Obniżono cenę wywoławczą do III ustnego przetargu nieograniczonego o 10% od
Zarządzenie
ceny z drugiego przetargu tj. z ceny 22.131,00 zł na cenę 19.918,00 zł na sprzedaż
Nr 626/2020
nieruchomości gruntowej – działki nr 236/2 o pow. 0,0900 ha położonej w Sarnach
Nr 627/2020
Małych. Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek
VAT. Wieś Sarny Małe nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski nieruchomość
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leży w obszarze zagospodarowania intensywnego – tereny mieszkaniowe intensywnej
zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Przetarg na sprzedaż w/w
nieruchomości ogłoszono na dzień 11 września 2020r. W celu przeprowadzenia
przetargu powołano skład komisji przetargowej.

5.

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie
nieruchomość gruntową działkę nr 1341/1 o pow. 0,0283 ha zabudową budynkiem
Nr 628/2020
mieszkalnym wielorodzinnym zniszczonym przez pożar ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 31.500,00 zł położonej przy ulicy Kościuszki 18 w Lewinie Brzeskim.
Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT. Podano do publicznej wiadomości
wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
Przeznaczono nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Zarządzenie
nieograniczonego położonych przy ulicy Rzemieślniczej w Lewinie Brzeskim ustalając Nr 629/2020
ceny do sprzedaży:
- działki nr 1126 o pow. 0,0420 ha w wysokości 27.500 zł,
- działki nr 1128 o pow. 0,0420 ha w wysokości 27.500 zł,
- działki nr 1131 o pow. 0,0420 ha w wysokości 27.500 zł.
Do ceny nieruchomości dolicza się należny podatek. Przeznaczenie w mpzp teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Podano do publicznej wiadomości
wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.
21.

30 lipca
2020r.

22.

05 sierpnia
2020r.

FINANSE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2020r. :
Nr 630/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 50.694,69 zł;
Nr 631/2020
- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wysokości 204,74 zł.
( Urząd Statystyczny w Opolu środki na powszechny spis rolny; decyzja Wojewody
Opolskiego środki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, na program
pn. „Senior +”, na Kartę Dużej Rodziny; decyzja Wojewody Opolskiego zmniejszono
środki na dotację na dodatki mieszkaniowe.
Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość
Zarządzenie
gruntową - działkę nr 1324/1 o pow. 0,1078 ha położoną w Lewinie Brzeskim
Nr 632/2020
pomiędzy ulicami Chopina i Aleja Wojska Polskiego.

- 14 1.

2.

3.

23.

06 sierpnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów,
wydatków,
przychodów
i
rozchodów
zgodnie
z
uchwałą Nr 633/2020
Nr XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 06 sierpnia 2020r.
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Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową Zarządzenie
działkę nr 227 o pow. 0,0700 ha po podziale geodezyjnym położoną przy ul. Nr 634/2020
Cmentarnej w Golczowicach. Nieruchomość zbywa się na poprawienie warunków
użytkowania nieruchomości przyległej działki nr 233 o pow. 0,1000 ha.
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Ogłoszono na dzień 24 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 635/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor I):
 działka nr 338/18 o pow. 0,0645 ha w wysokości 18.800,00 zł,
 działka nr 338/19 o pow. 0,0540 ha w wysokości 17.400,00 zł,
 działka nr 338/21 o pow. 0,0435 ha w wysokości 14.000,00 zł,
 działka nr 338/23 o pow. 0,0510 ha w wysokości 16.400,00 zł,
 działka nr 338/27 o pow. 0,0788 ha w wysokości 23.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

24.

07 sierpnia
2020r.

4.

5.

Ogłoszono na dzień 24 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 636/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor II):
 działka nr 338/37 o pow. 0,0473 ha w wysokości 15.200,00 zł,
 działka nr 338/48 o pow. 0,0484 ha w wysokości 15.600,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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Ogłoszono na dzień 24 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 637/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor III):
 działka nr 338/55 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł,
 działka nr 338/63 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 24 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 638/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor V):
 działka nr 338/84 o pow. 0,0498 ha w wysokości 16.000,00 zł,
 działka nr 338/85 o pow. 0,0702 ha w wysokości 20.500,00 zł,
 działka nr 338/86 o pow. 0,0509 ha w wysokości 16.400,00 zł
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 25 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 639/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VI):
 działka nr 338/105 o pow. 0,0487 ha w wysokości 15.700,00 zł,
 działka nr 338/106 o pow. 0,0478 ha w wysokości 15.400,00 zł,
 działka nr 338/107 o pow. 0,0480 ha w wysokości 15.500,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.
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Ogłoszono na dzień 25 września 2020r. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowych położonych w granicach istniejącego kompleksu działek Nr 640/2020
letniskowych, w otoczeniu zbiorników wodnych po byłych wyrobiskach kruszywa
naturalnego w Nowej Wsi Małej (Sektor VII):
- działki nr 340/6 o pow. 0,0512 ha w wysokości 16.500,00 zł,
- działki nr 340/7 o pow. 0,0507 ha w wysokości 16.500,00 zł,
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT. W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Przeznaczono lokal mieszkalny nr 6 do najmu socjalnego na czas oznaczony tj. na
okres 2 lat (od 01.08.2020r. do 30.07.2022r.) położonego przy ulicy Kościuszki 21
w Lewinie Brzeskim.

Zarządzenie
Nr 641/2020

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2020r. :
Nr 642/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 455,26 zł;
Nr 643/2020
- przeniesiono planowane wydatki w wysokości
- 7.325,34 zł.
( decyzja Wojewody Opolskiego na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych; przeniesienia dotyczą zabezpieczenia realizacji zadań bieżących).
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 644/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

27.

18 sierpnia
2020r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Zwołano na dzień 25 sierpnia 2020r. Zebranie Wiejskiej w sołectwie Różyna dla Zarządzenie
wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2019 – 2024. Na sołtysa wybrano Panią Nr 645/2020
Zofię Lisowiec.
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2020r.

FINANSE

30.

03 września
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

4.

Ogłoszono rokowania na dzień 28 września 2020r. po II przetargu ustnym Zarządzenie
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki nr 27/2 o pow. 0,3543 ha Nr 648/2020
położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim (w obszarze
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy trakcji kolejowej Opole – Wrocław
i drodze wojewódzkiej z Lewina Brzeskiego do Skorogoszczy). Warunkiem wzięcia
udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach w terminie do dnia 23
września 2020r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96.790 zł.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie
Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji
Nr 649/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
Wyznaczono Panią Hannę Grubiak nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Zarządzenie
w Skorogoszczy do zastępowania dyrektora w czasie nieobecności w placówce.
Nr 649/A/2020
Wyznaczono Panią Katarzynę Świderską nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łosiowie do zastępowania dyrektora w czasie nieobecności w placówce.

31.

07 września
2020r.

5.

Zarządzenie
Nr 649/B//2020

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 650/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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Ogłoszono na dzień 08 października 2020r. II przetarg ustny ograniczony na Zarządzenie
dzierżawę gruntów na okres do 3 lat:
Nr 651/2020
- działki nr 532/13 o pow. 0,1600 ha, nr 269/1 o pow. 0,1800 ha położonych
w Łosiowie;
- działka nr 224 o pow. 0,4700 ha położona w Nowej Wsi Małej;
- działka nr 124/3 o pow. 0,2800 ha położona w Oldrzyszowicach;
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.
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Ogłoszono na dzień 08 października 2020r. II przetarg ustny nieograniczony na Zarządzenie
dzierżawę gruntów na okres do 3 lat – cześć działki nr 279/2 o pow. 0,2400 położonej Nr 652/2020
w Golczowicach.
Sposób zagospodarowania – jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 08 października 2020r. przetarg ustny nieograniczony na Zarządzenie
dzierżawę gruntów na okres do 3 lat:
Nr 653/2020
- działka nr 133/8 o pow. 0,1600 ha, nr 135 o pow. 0,2800 ha położonych w Mikolinie;
- działka nr 180 o pow. 0,9800 ha położonych w Skorogoszczy;
- część działki nr 125 o pow. 0,1500 ha położonej we Wronowie.
Sposób zagospodarowania jako użytki rolne. W celu przeprowadzenia przetargu
powołano skład komisji przetargowej.

32.

08 września
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wydzierżawiono dla IMPERIAL SHOW SP. z o.o. w Rzeszowie na okres 1 dnia tj. Zarządzenie
13 września 2020r. grunt stanowiący własność gminy położony w Lewinie Brzeskim Nr 654/2020
przy „Wzgórzu Wodniaków”. Grunt wydzierżawia się pod miejsce posadowienia
namiotu cyrkowego.

33.

14 września
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
Nr 655/2020
przetargu nieograniczonego na okres do 5 lat – nieruchomość składającą się z działki
nr 311/34 o pow. 0,0142 ha oraz części działki nr 311/52 o pow. 0,0058 ha położonych
w Skorogszczy w obrębie ulicy Dębowej. Sposób zagospodarowania – teren pod
stację bazową telefonii komórkowej.

FINANSE

Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania Zarządzenie
i przedłożenia materiałów do projektu budżetu na 2021 rok w terminie do dnia Nr 656/2020
30 września 2020r. oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego do dnia
15 października 2020 roku.
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Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej
Zarządzenie
stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
Nr 657/2020
przetargu ograniczonego na okres do 3 lat – działkę nr 718/10 o pow. 0,0376 ha
położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Moniuszki. Sposób zagospodarowania – jako
ogródek przydomowy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 16.06.2020r. wziął udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
2) 29.06.2020r. wziął udział w walnym zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej;
- wziął udział w pożegnaniu Ks. Piotra Nowickiego parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim;
3) 30.06.2020 wziął udział w spotkaniu z marszałkiem Senatu w Pawłowicach podsumowujące 30-lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
4) 01.07.2020r. wziął udział w spotkaniu z członkami gminnego Klubu Seniora+;
5) 06.07.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice”,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
6) 10.07.2020r.spotkał się z Zarządem Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów;
7) 14.07.2020r.wziął udział wraz z Z-cą Burmistrza przy udziale Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego WO
w odbiorze zrealizowanego projektu pn.: „Poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej - odnowienie elewacji budynku”, który był realizowany w ramach
Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2020 roku;
8) 15.07.2020r. spotkał się z Prezesem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
9) 17.07.2020r. spotkał się z przedstawicielem młodych w sprawie zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy plaży na kąpielisku w Lewinie Brzeskim
o powstaniu street workoutu;
10) 23.07.2020r. spotkał się z Zarządem Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu;
11) 03.08.2020. spotkał się Wiceministrem Aktywów Państwowych Panem Januszem Kowalskim;
12) 10.08.2020r. spotkał się ze Starostą Powiatu Brzeskiego w sprawie projektu budowy chodnika w m. Stroszowice;
13) 14.08.2020r. spotkał się z Komendantem Powiatowej Policji w Brzegu oraz Komendantem Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim z okazji przypadającego
Święta Policji, przekazano upominki;
14) 18-19.08.2020r. wziął udział w posiedzeniu wyjazdowym Aglomeracji Opolskiej;
15) 20.08.2020r. wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli i Świetlicy Terapeutycznej w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego;
16) 24.08.2020r. wziął udział w kolejnym spotkaniu z dyrektorami szkół, przedszkoli i Świetlicy Terapeutycznej w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego;
- wziął udział w Zebraniu Wiejskim sołectwa Błażejowice;
17) 25.08.2020r. spotkał się z Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia społecznego budownictwa;
18) 10.09.2020r. wziął udział w konferencji Marszałka Województwa Opolskiego nt. nowych programów unijnych;
19) 11.09.2020r. spotkał się z członkiem Zarządu Województwa Opolskiego i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji i remontu
dróg w gminie Lewin Brzeski;
20) 13.09.2020r. wziął udział w I turze jesiennej edycji - Akademii Biegania.

- 20 Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 15.06.2020r. w spotkaniu z seniorami Klubu Seniorów + w Lewinie Brzeskim;
2) 16.06.2020r. w posiedzeniu Aglomeracji Opolskiej;
3) 30.06.2020r. w spotkaniu Opolskiej Izby Gospodarczej w Brzegu;
4) 27.07.2020r. w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Gruby Rybackiej;
5) 25.08.2020r. w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Różyna – wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;
6) 30.08.2020r. we mszy dożynkowej w parafii w Skorogoszczy.
Lewin Brzesk, wrzesień 2020r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny

Burmistrz
Artur Kotara

HB/BC

