SPRAW OZ DANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO

za okres od dnia 09 grudnia 2020 roku
do dnia 16 marca 2021 roku

-2Lp.

DATA

WYDZIAŁ
PROWADZĄCY

DECYZJE, POSTANOWIENIA, INFORMACJE

NR ZARZĄDZENIA,
(UWAGI )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

10 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r.
Nr 727/2020
- zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 52.000,00 zł
Nr 728/2020
- przeniesienie planowanych wydatków
- 44.200,00 zł
(pismo Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na jednorazowe
dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, przeniesienia dotyczą
zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz gminy Lewin Brzeski od osoby fizycznej Zarządzenie
nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 182/3 o pow. 0,1807 ha i działki Nr 729/2020
nr 182/5 o pow. 0,3228 ha położonych w obrębie ulicy Mickiewicza (przy cmentarzu)
w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość ma być przeznaczona na utworzenie parkingu przy
cmentarzu w Lewinie Brzeskim.

2.

15 grudnia
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Zarządzenie
Kościuszki 10D w Lewinie Brzeskim. Grunt zbywa się na własność.
Nr 730/2020

3.

16 grudnia
2020r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 708/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia16 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego Nr 731/2020
na dzierżawę gruntu. Zmiana dotyczy składu komisji przetargowej.

4.

18 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Nr 732/2020
w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2020r.

-31.

2.

3.

4.

5.

5.

22 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2020 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 733/2020
budżetowej w ramach jednego rozdziału

ZARZADZANIE
KRYZYSOWE

Dokonano aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lewin Brzeski Zarządzenie
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Nr 734/2020
oraz zadania osób uczestniczących w procesie opracowania, uzgadniania
i zatwierdzania tego dokumentu.

6.

28 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - przeniesiono planowane wydatki - 1.667,00 zł.
Nr 735/2020
(przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją Nr 736/2020
zadań statutowych).

7.

29 grudnia
2020r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wybrano ofertę na realizację w okresie od 01 stycznia 2021r.do 31 czerwca 2021r. Zarządzenie
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie Nr 737/2020
upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia
ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych zadania - Gminne Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie
zadania wynosi - 85.000,00 zł.
Wybrano ofertę na realizację w 2021 roku zadania publicznego na rzecz osób Zarządzenie
niepełnosprawnych – zadanie rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób Nr 738/2020
niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, wysokość dotacji na wsparcie zadania wynosi 8.000,00 zł.
Wybrano ofertę na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie ochrony Zarządzenie
i promocji zdrowia – zadanie opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi Nr 739/2020
starszych i przewlekle chorych - Caritas Diecezji Opolskiej, wysokość dotacji na
wsparcie zadania wynosi - 50.000,00 zł.

-41.

2.

3.

4.

5.

8.

30 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. – przeniesiono planowane wydatki – 6.000,00 zł.
Nr 740/2020
(przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących).
Nr 741/2020

9.

31 grudnia
2020r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2020r. - zwiększono planowane dochody i wydatki w wysokości - 270,00 zł.
Nr 741/A/2020
(pismo Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu na zadania związane ze spisem Nr 741/B/2020
powszechnym).

10.

04 stycznia
2021r.

FINANSE

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale NR XXVIII/222/2020 Rady Miejskiej Zarządzenie
w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Nr 742/2020
2021 rok oraz uchwały NR XXVIII/223/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do :
 dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie
jednego rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz
wydatków majątkowych;
 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości
limitów zobowiązań określonych w uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Ustalono plan dochodów i wydatków Gminy Lewin Brzeski dla zadań związanych Zarządzenie
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Nr 743/2020
Gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok oraz ustalenie planu finansowego Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim na 2021 rok.

11.

07 stycznia
2021r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA,
MIESZKANIOWA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Wyznaczono Joannę Greniuch - Błaszko na gminnego koordynatora do Zarządzenie
przeprowadzenia wspólnego dla X Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Nr 744/2020
Opolskiego postępowania na zakup energii elektrycznej.

-51.

2.

3.

4.

12.

14 stycznia
2021r.

SPRAWY
ORGANIZACYJNE

Wyznaczono Panią Annę Jasińską (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych) na
Zarządzenie
koordynatora ds. szczepień ( organizacja i koordynacja dowozów do uprawnionych
Nr 745/2021
punktów szczepień oraz organizacja i koordynowanie działania infolinii ds. informacji
o szczepieniach i dowozach na te szczepienia).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 38,86m2 + pomieszczenia
Zarządzenie
przynależne w wysokości 51.000,00 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem
Nr 746/2020
wynoszącym 2.294/10.000 ułamkowej części gruntu działki nr 1338/2 o pow. 0,0189ha
w wysokości 4.000,00 zł (zw. z podatku VAT) położonej przy ul. Kilińskiego 16
w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość zbywana jest na rzecz najemcy.
Ustalono cenę nieruchomości gruntowej zbywanej w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego – działki nr 128 o pow. 0,1600 ha w wysokości 3.500,00 zł +
należny podatek VAT położonej w sąsiedztwie gruntów rolnych w Mikolinie. Wieś
Mikolin nie posiada mpzp. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski - obszar użytkowania
rolniczego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 01 marca 2021r. ogłoszono na dzień 09 kwietnia 2021r. I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości za cenę wywoławczą 3.500 zł oraz
w celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

5.

Zarządzenie
Nr 747/2021

-----------------------------Zarządzenie
Nr 784/2021
z dnia 01.03.2021r.

Ustalono cenę lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 39,95m2 + pomieszczenia
Zarządzenie
przynależne w wysokości 58.500,00 zł (zw. z podatku VAT) wraz z udziałem
Nr 748/2021
wynoszącym 1.418/10.000 ułamkowej części gruntu działki nr 669/2 o pow. 0,0798 ha
w wysokości 2.500,00 zł (zw. z podatku VAT) położonego przy ul. Powstańców
Śląskich 35 w Lewinie Brzeskim. Nieruchomość zbywana jest na rzecz najemcy.
Ogłoszono na dzień 19 lutego 2021r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położonych w Przeczy :
- działka nr 281/2 o pow. 0,1620 ha za cenę wywoławczą 44.500 zł,
- działka nr 281/3 o pow. 0,1620 ha za cenę wywoławczą 44.500 zł,
- działka nr 281/4 o pow. 0,1619 ha za cenę wywoławczą 44.500 zł
- działka nr 281/5 o pow. 0,1620 ha za cenę wywoławczą 44.500 zł.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

Zarządzenie
Nr 749/2021
Z braku wpłaty
wadium przetarg nie
został
przeprowadzony.

-61.

13.

2.

3.

4.

5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI c.d.

Ogłoszono na dzień 19 lutego 2021r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,50m2 wraz z udziałem w działce nr 599 o pow.
0,2112 ha za cenę wywoławczą 104.000 zł położonego przy ul. Piasta Kołodzieja 16
w Lewinie Brzeskim. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji
przetargowej.

Zarządzenie
Nr 750/2021
W wyniku przetargu
mieszkanie sprzedano
za cenę117.140,00zł

15 stycznia
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę w wysokości 3.500,00zł nabycia prawa własności nieruchomości Zarządzenie
gruntowej, teren zabudowy letniskowej – działki nr 270/15 o pow. 0,0179 ha położonej Nr 751/2021
w Kantorowicach. Nieruchomość zbywana jest na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Ustalono cenę w wysokości 4.400,00zł nabycia prawa własności nieruchomości Zarządzenie
gruntowej, teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej - działki nr 1285 o pow. 0,0139 Nr 752/2021
ha położonej przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Kosynierów w Lewinie Brzeskim.
Nieruchomość zbywana jest na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

14.

19 stycznia
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 26 lutego 2021r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości gruntowej – działki nr 311/6 o pow. 0,3933 ha za cenę wywoławczą Nr 753/2021
146.500 zł położonej w Łosiowie. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu
doliczony zostanie należny podatek VAT. Zgodnie z mpzp miasta Lewin Brzeski –
teren zabudowy zagrodowej. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład
komisji przetargowej.
Ogłoszono na dzień 26 lutego 2021r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
Zarządzenie
nieruchomości gruntowej – działki nr 1048/4 o pow. 0,0352 ha za cenę wywoławczą
Nr 754/2021
12.000 zł położonej przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim. Do ceny nieruchomości
uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT. Zgodnie z mpzp
miasta Lewin Brzeski – teren urządzeń elektrycznych, uzupełniające – urządzenia
infrastruktury technicznej. W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji
przetargowej.
W związku z coroczną waloryzacją o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług Zarządzenie
ogłoszony przez GUS dokonano waloryzacji stawek opłat z tytułów dzierżawy i najmu Nr 755/2021
na terenie gminy Lewin Brzeski.

-71.

2.

3.

4.

5.

c.d.

FINANSE

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu nr 105/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 15 marca 2019r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Nr 756/2021
oraz instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy. Wprowadzona zmiana
dotyczy gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacja majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie.

15.

21 stycznia
2021r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2021 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 757/2021
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

16.

22 stycznia
2021r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Wprowadzono zmianę w zarządzeniu Nr 705/2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego Zarządzenie
z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji Nr 758/2021
na etapach miejsko - gminnych do uczestnictwa w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021. Wprowadzona zmiana dotyczy składu
komisji konkursowych.

17.

25 stycznia
2021r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie Zarządzenie
76 800 zł na rok 2021 (udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, Nr 759/2021
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli).

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową – Zarządzenie
działkę nr 1130 o pow. 0,0420ha położonej w obrębie ul. Rzemieślniczej w Lewinie Nr 760/2021
Brzeskim na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową – Zarządzenie
działkę nr 360 o pow. 0,0325ha położonej w obrębie Kantorowice na rzecz jej Nr 761/2021
współużytkowników wieczystych.

-81.

2.

3.

4.

18.

26 stycznia
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 05 marca 2021r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych
przy ul. Rzemieślniczej w Lewinie Brzeskim :
- działka nr 1126 o pow. 0,0420 ha za cenę wywoławczą 27.500,00 zł;
- działka nr 1128 o pow. 0,0420 ha za cenę wywoławczą 27.500,00 zł;
- działka nr 1131 o pow. 0,0420 ha za cenę wywoławczą 27.500,00 zł.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

FINANSE

19.

28 stycznia
2021r.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE

5.

Zarządzenie
Nr 762/2021
W wyniku przetargu
sprzedano dwie
działki nr 1126,
nr 1128.

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok
Zarządzenie
2020r. – zwiększono planowane dochody i wydatki – 354,54zł.
Nr 763/2021
(decyzja Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
Nr 764/2021
energetycznych).
Ustalono termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Zarządzenie
Przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:
Nr 765/2021
1) termin składania wniosków :
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2021r. do dnia 12 marca 2021r.
- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 kwietnia 2021r. do dnia 21 maja
2021r.
2) termin weryfikacji wniosków i dokumentów przez komisje rekrutacyjne:
- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 marca 2021r. do dnia 16 marca
2021r.
- w postępowaniu uzupełniającym dnia 24 maja 2021r.
3) termin podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
oraz kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych:
- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19 marca 2021r.
- w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 maja 2021r.
4) termin przyjmowania przez komisje rekrutacyjne wniosków rodziców
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub klasy I szkoły
podstawowej, przygotowanie i przekazanie rodzicom uzasadnienia odmowy,
wnoszenia przez rodziców odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej,
rozpatrywanie odwołań przez dyrektora przedszkola lub szkoły:

-91.

2.

3.

4.

c.d.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE c.d.

- w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r.;
- w postępowaniu uzupełniającym od dnia 28 maja 2021r. do dnia 18 czerwca 2021r.

5.

Wydano zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych Zarządzenie
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do Nr 766/2021
przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

20.

28 stycznia
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 05 marca 2021r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Zarządzenie
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (pow. Nr 767/2021
zabudowy 104m2 ), zniszczony przez pożar położonej na działce nr 1341/1 o pow.
0,0283 ha przy ulicy Kościuszki 18 w Lewinie Brzeskim. Cena wywoławcza
nieruchomości – 31.500 zł, zwolniona z podatku VAT. W celu przeprowadzenia
przetargu powołano skład komisji przetargowej.

GOSPODARKA
KOMUNALNA.
MIESZKANIOWA
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

Wyrażono zgodę na oddanie w użyczenie na zasadach przepisów partnerstwa Zarządzenie
publiczno – prywatnego tj. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki Nr 768/2021
prorodzinnej; ochrony zdrowia a także realizacji przez gminę z udziałem partnerstwa
prywatnego celów określonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na okres
od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. lokal użytkowy o pow. 76,50m2, 36,75m2, 19,65m2,
13,80m2 położonych w budynku stanowiącym zasób komunalny gminy Lewin Brzeski
przy ulicy Kościuszki Nr 52 w Lewinie Brzeskim na prowadzenie działalności
gospodarczej pn. Reh-art. Barbara Janek z siedzibą przy ulicy Kościuszki Nr 52
w Lewinie Brzeskim.
Wyznaczono Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim do przeprowadzenia postepowania Zarządzenie
o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku na Nr 769/2021
rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lewin Brzeski:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie,
- Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy,
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3.

4.

c.d.

GOSPODARKA
KOMUNALNA.
MIESZKANIOWA
I OCHRONY
ŚRODOWISKA c.d.

- Przedszkole Publiczne w Przeczy,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim przy ul. Aleja Wojska Polskiego 13,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim przy ul. Narutowicza 2,
- Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim.

OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE
21.

04 lutego
2021r.

GOSPODARKA
KOMUNALNA.
MIESZKANIOWA
I OCHRONY
ŚRODOWISKA

22.

09 lutego
2021r.

FINANSE

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

FINANSE

5.

Określono wzór wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas Zarządzenie
I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.
Nr 770/2021
Powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
- Waldemar Włodek
- Przewodniczący
- Urszula Bandrowska - członek
- Marta Górka-Picheta - członek
- Agnieszka Wojtyła
- członek

Zarządzenie
Nr 771/2021

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na 2020 rok po stronie Zarządzenie
dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXIX/234/2021 Rady Miejskiej Nr 772/2021
w Lewinie Brzeskim z dnia 09 lutego 2021r.
Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 773/2021
3 lat – cześć działki nr 443/5 o pow. 0,6800 ha położonej w Lewinie Brzeskim. Sposób
zagospodarowania – jako użytki rolne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Ponownie podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz powyższej Zarządzenie
nieruchomości - część działki nr 443/5 z uwagi na zmianę wysokości czynszu Nr 788/2021
dzierżawnego.
Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2021 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 774/2021
budżetowej w ramach jednego rozdziału.
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5.

c.d.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 15/3 o pow. 0,9200 ha położoną w Borkowicach Nr 775/2021
za cenę wywoławczą 92.000,00 zł, cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
Wieś Borkowice nie posiada mpzp, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski – teren intensywnej
zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, częściowo stanowi grunt rolny. Podano
do publicznej wiadomości wykaz w/w nieruchomości na okres 21 dni.

23.

16 lutego
2021r.

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 776/2021
3 lat w drodze przetargu nieograniczonego – cześć działki nr 414/84 o pow. 15,60 m2
położonej w Lewinie Brzeskim w obrębie ulicy Nysańskiej. Sposób zagospodarowania
– grunt pod działalność gospodarczą związaną z turystyką, sportem i rekreacją (kioski,
stragany, inne obiekty budowlane eksploatowane sezonowo).

24.

18 lutego
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzenie
nieruchomość gruntową – działkę nr 55/6 o pow. 0,8099 ha położonej w Mikolinie.
Nr 777/2021
Na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich „Różynianki” z siedzibą w Różynie wyrażono Zarządzenie
zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości gruntowej – części działki nr 228/1 Nr 778/2021
o pow. 0,0400 ha położonej w Różynie z przeznaczeniem na realizację projektu
pn. „Budowa obiektów małej architektury – urządzeń zabawowych, ławki” oraz w celu
realizacji zadania własnego.
Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 wyrażono zgodę na jego sprzedaż Zarządzenie
położonego przy ulicy Powstańców Śląskich nr 10 w Lewinie Brzeskim.
Nr 779/2021

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2021r. – przeniesiono planowane wydatki – 3.321,00 zł.
Nr 780/2021
(przeniesienia dokonuje się z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane Nr 781/2021
z realizacją zadań statutowych).
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25.

24 lutego
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ustalono cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu Zarządzenie
ustnego nieograniczonego – działki nr 1324/1 o pow. 0,1078 ha w wysokości Nr 782/2021
70.500,00 zł + 23% podatku VAT, położonej przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Aleja
Wojska Polskiego w Lewinie Brzeskim w otoczeniu osiedla domków jednorodzinnych.
Przeznaczenie w mpzp – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Powołano Zespół
w Rodzinie.

Zarządzenie
Ustalono cenę wywoławczą do II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
Nr 785/2021
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Nr 786/2021
jednorodzinną położonych w Przeczy – obniżono o 20% od cen z I przetargu tj.:
W trakcie realizacji.
- działka nr 281/2 o pow. 0,1620 ha z kwoty 44.500 zł na kwotę 35.600 zł
- działka nr 281/3 o pow. 0,1620 ha z kwoty 44.500 zł na kwotę 35.600 zł,
- działka nr 281/4 o pow. 0,1619 ha z kwoty 44.500 zł na kwotę 35.600 zł
- działka nr 281/5 o pow. 0,1620 ha z kwoty 44.500 zł na kwotę 35.600 zł.
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszono na dzień 09 kwietnia 2021r.
W celu przeprowadzenia przetargu powołano skład Komisji Przetargowej.

Interdyscyplinarny

do

5.

spraw

Przeciwdziałania

Przemocy Zarządzenie
Nr 783/2021

26.

01 marca
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

27.

04 marca
2021r.

FINANSE

Dokonano zmiany planu finansowego jednostek budżetowych na rok 2021 po stronie Zarządzenie
wydatków. Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji Nr 787/2021
budżetowej w ramach jednego rozdziału.

28.

05 marca
2021r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2021r. – zwiększono planowane dochody i wydatki – 20.766,90 zł, (dokonuje się na Nr 789/2021
podstawie pisma Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku Nr 790/2021
akcyzowego oraz pisma Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie
narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku).
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29.

08 marca
2021r.

FINANSE

Dokonano zmian w budżecie oraz w planie finansowym jednostek budżetowych na rok Zarządzenie
2021r. – przeniesiono planowane wydatki – 12.000 zł, ( dokonuje się z rezerwy Nr 791/2021
ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych).
Nr 792/2021

BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE

W związku z nową ustawą prawo zamówień publicznych wprowadzono nowy Zarządzenie
regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie i w jednostkach Nr 793/2021
organizacyjnych gminy Lewin Brzeski.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Ogłoszono na dzień 15 kwietnia 2021 roku I ustny przetarg nieograniczony na Zarządzenie
dzierżawę gruntu do 3 lat – część działki nr 414/84 o pow. 15,60m2 położony Nr 794/2021
w Lewinie Brzeskim w obrębie ul. Nysańskiej. Sposób zagospodarowania – jako grunt
pod działalność gospodarczą związaną z turystyką, sportem i rekreacją (kioski,
stragany, inne obiekty budowlane eksploatowane sezonowo). W celu
przeprowadzenia przetargu powołano skład komisji przetargowej.

30.

08 marca
2021r.

4.

5.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych Zarządzenie
stanowiących własność gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do Nr 795/2021
3 lat w trybie przetargu ograniczonego – cześć działki nr 228/1 o pow. 0,0400 ha
położonej w Różynie (przy posesji Nr 65). Sposób zagospodarowania – jako ogródek
przydomowy.

31.

15 marca
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

Przyjęto plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Zarządzenie
gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2021-2023.
Nr 796/2021
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31.

16 marca
2021r.

ROLNICTWO
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚ –
CIAMI

4.

5.

Na wniosek sołectwa Golczowice przekazano do korzystania nieruchomość gruntową Zarządzenie
składającą się z działki nr 279/2 o pow. 0,5254 ha położonej w Golczowicach Nr 796/2021
z przeznaczeniem na urządzenie terenu rekreacyjnego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu:
1) 22.12.2020r. wziął udział w posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego;
2) 05.01.2021r. spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Andrzejem Buła,
3) 08.01.2021r. wziął udział w podpisaniu umowy z Członkiem Zarząd Województwa Opolskiego Antoni Konopka w sprawie przekazania środków
z przeznaczeniem na odbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w sołectwie Łosiów, Mikolin, Przecza, Skorogoszcz i Nowa Wieś
Mała,
4) 12.01.2021r. wziął udział w Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej,
5) 14.01.2021r. spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski,
6) 18.01.2021r. spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
7) 19.01.2021r. spotkał się z Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lewinie Brzeskim,
8) 20.01.2021r. wziął udział w konferencji nt. programu LIVE,
9) 22.01.2021r. spotkał się z Dyrektorem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- spotkał się z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Sołeckich sołectwa Mikolin, Nowej Wsi Małej i Przeczy,
10) 28.01.2021r. spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski
11) 11.02.2021r. wziął udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nt. środków unijnych,
- spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski,
12) 16.02.2021r. spotkał się z Dyrektorem Domu Dziecka ze Skorogoszczy,
13) 18.02.2021r. spotkał się z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Brzegu,
14) 22.02.2021r. dokonał przeglądu budynków w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy,
15) 11.03.2021r. spotkał się z Radą Budowy w sprawie realizacji zadania pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski,
- wziął udział w spotkaniu sołtysami z okazji obchodów Dnia Sołtysa.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski uczestniczył w dniu:
1) 10.12.2020r. w posiedzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej - omówienie zmian w budżecie;
2) 11.01.2021r. w telekonferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - nt. programu LIVE;
3) 12.01.2021r. w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodą Opolskiego nt. Narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19,
- w spotkaniu z Dyrektorami szkół podstawowych w sprawie nauczania w klas od 1-3,
4) 14.01.2021r. w wideokonferencji zorganizowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki nt. szczepień przeciw COVID-19,
5) 25.01.2021r. w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego nt. szczepień przeciw COVID-19,
6) 11.02.2021r. w telekonferencji Związku Gmin Śląska Opolskiego,

- 15 7) 12.02.2021r. w telekonferencji nt. RPO Opole na lata 2021 – 2027,
8) 18.02.2021r. w telekonferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego nt. „Czas wielkich wyzwań – debata przedsiębiorców,
ekspertów i samorządowców”, jaki to był rok dla opolskiej gospodarki, kosztach i stratach, jakie poniósł biznes w pandemii,
9) 08.03.2021r. w telekonferencji nt. opolskie dla podstawówek,
10) 12.03.2021r. w zgromadzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej,
11) 15.03.2021r. w uroczystościach przekazania wozu bojowego dla OSP w Łosiowie.
Lewin Brzesk, marzec 2021r.
Sporządził : Wydział Organizacyjny
HB/BC

Burmistrz
/-/ Artur Kotara

