


Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara

WYKSZTAŁCENIE:
Wyższe - inżynier budownictwa lądowego.

POSIADANE UPRAWNIENIA:
� do zasiadania w radach nadzorczych,
� uprawnienia do kierowania i projektowania bez ograniczeń w branży
konstrukcyjno – budowlanej.
� certyfikat do zarządzania projektami unijnymi (PRINCE2 - PRojects IN
Controlled Environment).

KARIERA ZAWODOWA:
Od roku 1985 – praca w jednostce samorządu terytorialnego, począwszy od
stanowiska referenta, awansując kolejno na inspektora, kierownika referatu
i kierownika wydziału budownictwa,
Od roku 2002 - zastępca burmistrza Tadeusza Monkiewicza,
Od stycznia 2007r. - zastępca burmistrza Brzegu.

W dniu 22 listopada 2010 roku wygrałem wybory samorządowe,
uzyskując 62 % głosów a 14 grudnia 2010 roku objąłem stanowisko Burmistrza
Lewina Brzeskiego.

W wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku
ponownie wygrałem wybory na Burmistrza, uzyskując 66,2 % poparcia
w pierwszej turze.



Dane demograficzne z obszaru gminy 
Lewin Brzeski

Obecnie w gminie Lewin Brzeski zamieszkuje 12 981 osób (dane na dzień 31 grudnia

2015r.) Z tego 5718 osób mieszka w mieście Lewin Brzeski a 7263 osób na

terenach wiejskich gminy Lewin Brzeski.

Ogółem od początku roku 2015 r. na terenie gminy zarejestrowano:Ogółem od początku roku 2015 r. na terenie gminy zarejestrowano:

� 84 urodzeń,

� 139 zgonów.

Względem roku ubiegłego liczba ludności zmniejszyła się o 132 osoby. W 2014 roku

było 13.113 z tego 5812 osób zamieszkiwało miasto Lewin Brzeski a 7301 osób na

terenach wiejskich.



Budżet gminy Lewin Brzeski



Budżet Gminy Lewin Brzeski

Dochody gminy – skąd gmina pozyskuje pieniądze?

Do końca 2015r. planowano dochody w wysokości ok. 37.500.000 zł, co w przeliczeniu na jednego

mieszkańca gminy wynosi prawie 2 900 zł.

� bieżące dochody (podatki samorządowe, udziały w państwowych podatkach dochodowych� bieżące dochody (podatki samorządowe, udziały w państwowych podatkach dochodowych

PIT, opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego i opłaty eksploatacyjnej oraz pozostałe

dochody) - ok. 35 950 000 zł

� dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje) – ok. 1 550 000 zł

Znaczna część dochodów budżetu gminy pochodzi z budżetu państwa. Są to dochody, na które

gmina nie ma wpływu – subwencje i dotacje, które stanowią ponad 45% całości naszego

budżetu.



Budżet Gminy Lewin Brzeski
Wydatki gminy – na co gmina wydaje pieniądze?

Do końca 2015r. planowano wydatki w wysokości ok. 38 800 000,00 zł, co w przeliczeniu na jednego

mieszkańca gminy wynosi 3 000 zł. Kwota wydatków jest wyższa od dochodów, ponieważ gmina

posiadała wolne środki z lat ubiegłych w formie nadwyżki budżetowej w kwocie 2 907 819 zł.

� BIEŻĄCE WYDATKI: ok. 36 500 000 zł

� WYDATKI MAJĄTKOWE: 2 233 133 zł, w tym:

� budowa i przebudowa dróg – 600 000 zł� budowa i przebudowa dróg – 600 000 zł

� oświata i wychowanie – 1 050 000 zł

� kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000 zł

� gospodarka mieszkaniowa – 100 000 zł

� gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 211 133 zł

� kultura fizyczna – 105 000 zł

� dotacja dla powiatu brzeskiego – 100 000 zł

� dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 500 zł

� zakup kosiarek i utrzymanie zieleni – 38 500 zł
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Budżet Gminy Lewin Brzeski

Zadłużenie gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2015 wynosi 8 037 861,67 zł i stanowi

ok. 20% wydatków gminy Lewin Brzeski.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Gmina Lewin Brzeski zaciągnęła w 2015 r. kredyt w wysokości 395 441 zł na budowęGmina Lewin Brzeski zaciągnęła w 2015 r. kredyt w wysokości 395 441 zł na budowę

mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących

wytwarzaniu energii elektrycznej w placówkach oświatowych na terenie gminy.

W roku 2015 gmina Lewin Brzeski spłaciła zobowiązania kredytowe w wysokości 2 214 737 zł,

m.in. kredytu na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na żwirowni w Lewinie

Brzeskim w wysokości 927 771 zł oraz budowę targowiska w wysokości 282 133 zł.



Oświata i wychowanie



Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Lewin Brzeski edukacja i wychowanie odbywa się w
następujących placówkach:

� Przedszkola - 5 placówek (Lewin Brzeski – PP nr 1 i PP nr 2, Łosiów,� Przedszkola - 5 placówek (Lewin Brzeski – PP nr 1 i PP nr 2, Łosiów,
Skorogoszcz, Przecza), do których uczęszcza 342 dzieci, do przedszkoli
uczęszcza ok. 89 % dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Lewin Brzeski,

� Szkoły Podstawowe — 3 placówki (Lewin Brzeski, Łosiów, Skorogoszcz),
łączna liczba uczniów wynosi 790,

� Gimnazja — 3 placówki (Lewin Brzeski, Łosiów, Skorogoszcz), łączna
liczba uczniów wynosi 390.

Razem w szkołach mamy więc prawie 1 200 uczniów.



Oświata i wychowanie

� Finansowane przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Środki pochodzą z budżetu
gminy, jak również z dotacji - w 2015r. wydatkowano prawie 3 700 000 zł, w tym dotacja
otrzymywana na przedszkola w wysokości ok. 495 000 zł, koszt dotacji na jedno dziecko w
2015r. wyniósł 1273 zł.

� Szkoły podstawowe i Gimnazja — w 2015 r. wydatkowano prawie 11 000 000 zł, w tym
subwencja oświatowa z budżetu Państwa wyniosła nieco poniżej 8 400 000 zł.subwencja oświatowa z budżetu Państwa wyniosła nieco poniżej 8 400 000 zł.

Do szkół i przedszkoli dowożonych jest 470 dzieci, ponadto 35 dzieci niepełnosprawnych
odrębnymi busami.

Łącznie na dowozy gmina przeznaczyła w 2015 roku prawie 300 000 zł.

Uzupełnieniem oferty oświatowej jest prowadzona przez Gminę Świetlica Terapeutyczna
realizująca zajęcia opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne. Świetlica jest organizatorem
wypoczynku letniego i zimowego. Różnymi formami zajęć objętych jest około 150 dzieci.
Łącznie w 2015r. na działalność Świetlicy wydatkowano prawie 340 000 zł.



W roku 2015 zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 2 233 133,00 zł.

•wkład z budżetu gminy – 1 428 976,40 zł

• wkład ze środków zewnętrznych tj. środków z Unii Europejskiej a także

Inwestycje

środków rządowych 804 156,40 zł.

Spośród wszystkich zrealizowanych zadań warto wymienić:



Koszt zadania: 315 632,49zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
w ramach FRKF w wysokości 100.000,00 zł.

Remont nawierzchni boiska i bieżni w PSP                           
w Lewinie Brzeskim 

W ramach zadania wykonano:
Nową nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44,0 x 23,60 m wraz z bramkami
aluminiowymi i piłkochwytami. Bieżnię trzytorową o nawierzchni poliuretanowej o dł. 110 m i szerokości
3,98 m wraz z krawężnikami. Bieżnię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej o dł. 28 m i szerokości
1,44 m wraz nową nawierzchnią piaskową i progiem do odskoku.

Przed inwestycją Po realizacji inwestycji



Wymiana ogrodzenia oraz naprawa pokrycia 
dachowego w PSP w Lewinie Brzeskim 

Koszt zadania: 77 842,45 zł  (środki własne z budżetu gminy) 
Przed realizacją Po realizacji inwestycji

W ramach zadania wymieniono ogrodzenie na systemowe z siatką metalową oraz wykonano
podmurówkę.

W ramach zadania nałożono nową papę termozgrzewalną, wykonano obróbki blacharskie oraz instalację
odgromową.

Zdjęcia po realizacji inwestycji



Koszt zadania: 537 331,31zł. w tym dofinansowanie w kwocie 391 168,00 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących 
odnawialne źródła energii służące wytwarzaniu energii 

elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne 
budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające 
na montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach: PSP i Gimnazjum w Łosiowie i Skorogoszczy.  

Gimnazjum w Skorogoszczy PSP w Skorogoszczy Gimnazjum w Łosiowie



Remont sali i siłowni w PSP Skorogoszcz

Koszt zadania: 53 212,10 zł (środki własne z budżetu gminy)

W ramach zadania wycyklinowano i polakierowano istniejący parkiet oraz założono nowe listwy
przypodłogowe, pomalowano ściany i sufit.

Siłownia po realizacji 
inwestycji

sala gimnastyczna 
po realizacji inwestycji



Koszt zadania: 245 922,08zł sfinansowany w ramach umowy bezzwrotnej pomocy finansowej
udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu na przedmiotowe zadanie.

Przebudowa istniejących dróg zlokalizowanych przy Opolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, stanowiących dz. 

nr 782 i 792 obręb Łosiów, Gm. Lewin Brzeski

W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników betonowych na długości ok. 200m. oraz ułożono nową
nawierzchnię asfaltową.

Przed realizacją Po realizacji inwestycji



Przebudowa drogi – ul. Krasickiego w Lewinie 
Brzeskim 

Przed realizacją Po realizacji

W ramach zadania wykonano 140m nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym
chodnikiem z kostki betonowej.
Zakres zadania obejmował część ul. Krasickiego od skrzyżowania z ul. Sikorskiego –
w kierunku torów PKP.

Koszt zadania 139 904,62zł (środki własne z budżetu gminy)



Przebudowa drogi we wsi Różyna”

W ramach zadania wykonano ok. 140 m chodnika. Nowy chodnik łączy
zabudowania wiejskie z cmentarzem.

Koszt zadania: 57 077,10 zł (środki własne z budżetu gminy)

Przed realizacją Po realizacji inwestycji



• ul. Ochronna w Lewinie Brzeskim, ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 150 mb
• ul. Nysańska w Lewinie Brzeskim, ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 110 mb
• droga wewnętrzna „przy piekarni” pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Narutowicza w Lewinie 
Brzeskim, ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 58 mb,
• droga gminna „przy kościele” w Przeczy ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 134 mb

Przebudowa istniejących dróg:

Koszt powyższych robót: 87 522,32 zł brutto (środki własne z budżetu gminy) 

droga gminna w Przeczydroga wewnętrzna „przy piekarni”ul. Ochronna Skrzyżowanie
ul. Nysańska i ul.Ochronna



Zakres zadań: ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. ok. 1000m2 oraz wykonanie poboczy
obustronnych o pow. ok. 200 m2

Naprawa nawierzchni ul. Nowowiejskiej 
w Łosiowie

Koszt powyższych robót: 57 494,44 zł brutto (środki własne z budżetu gminy) 

Przed przebudową Po przebudowie



Koszt zadania: 67 066,32zł
Na realizację zadania została udzielona przez Wojewodę Opolskiego dotacja celowa
w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”

Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 
Kościuszki 11A i ul. Świerczewskiego 7/3  w Lewinie 

Brzeskim

W ramach zadania wykonano: wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę okien wraz z podokiennikami, 
nowe posadzki z desek klejonych, wymieniono instalacje wod-kan, elektryczną i gazową. 

ul. Kościuszki Ul. Świerczewskiego



Inwestycje w sołectwach w ramach 
funduszu sołeckiego

W ramach budżetu na 2015 rok został wyodrębniony fundusz sołecki w wysokości 269 819,44 zł, który

pozwolił na realizację istotnych społecznie przedsięwzięć w wielu sołectwach służących poprawie

warunków życia mieszkańców z terenu gminy Lewin Brzeski, tj:

�remont dróg gminnych m.in. w: Golczowicach, Leśniczówce, Mikolinie, Przeczy, Strzelnikach,

Różynie;

urządzanie oraz utrzymanie istniejących terenów rekreacyjno-sportowych. w tym placów zabaw�urządzanie oraz utrzymanie istniejących terenów rekreacyjno-sportowych. w tym placów zabaw

m.in.: w Buszycach, Błażejowicach, Borkowicach, Nowej Wsi Małej, Oldrzyszowicach;

�remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich m.in. w: Mikolinie, Oldrzyszowicach, Przeczy,

Ptakowicach, Sarnach Małych;

�zakup umundurowania i sprzętu dla OSP m.in. dla Skorogoszczy i Łosiowa;

�utrzymanie na gminnych terenach czystości oraz zieleni ( zakup sprzętu, drzewek, krzewów,

kwiatów, sprzętu do pielęgnacji zieleni, w tym zakup kosiarek;

�nowy przystanek autobusowy wraz z wiatą przystankową w Oldrzyszowicach;

�organizowanie imprez wiejskich służących integracji mieszkańców, oraz promocji wsi i gminy.



Plany inwestycyjne na 2016r.



Plany inwestycyjne

Przebudowa dróg, chodników oraz budynków użyteczności publicznej

� Przebudowa dróg gminnych,

� W 2015r. wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn „Odbudowa drogi gminnej
relacji Lewin Brzeski – Przecza.” - koszt : 35 670,00zł (środki własne z budżetu gminy),

� Planowana jest dokumentacja projektowa dla przebudowy dróg gminnych na terenach
wiejskich z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach PROW 2016-2020.wiejskich z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach PROW 2016-2020.
Alokacja wynosi 9 mln €. Każda gmina może uzyskać maksymalnie 3 mln zł na
beneficjenta. Dofinansowanie będzie na poziomie 63%. Nabory wniosków odbędą się w
I kwartale 2016r., a ewentualna realizacja odbędzie się w 2017r.

� Remont/przebudowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy
Lewin Brzeski,

� Remont pokrycia dachu kościoła Ewangelickiego w Lewinie Brzeskim,

� Przebudowa z rozbudową budynków użyteczności publicznej oraz adaptacja poddasza na
cele PSP w Skorogoszczy – II etap,

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ptakowicach, celem
pozyskania działek rekreacyjnych do sprzedaży.



Plany inwestycyjne

Kanalizacja aglomeracji Lewin Brzeski
w skład której wchodzi: Chróścina, Skorogoszcz, Przecza, Raski oraz

osiedle Mickiewicza w Lewinie Brzeskim.

Na obecnym etapie wykonano dokumentacje techniczne pn:

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza i Raski oraz na osiedlu 
przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim. 

Koszt opracowania: 24 846,00 zł (środki własne z budżetu gminy) 

� „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości 
Skorogoszcz i Chróścina 

Koszt wykonania opracowania : 83 314,05zł (środki własne z budżetu gminy).

Przewidywany koszt inwestycji to ok. 21 mln zł.
Nabory wniosków rozpoczynają się I kwartale 2016r.



Plany inwestycyjne

Rozstrzygnięty został konkurs otwarty dotyczący ochrony
różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja starorzecza Nysy 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt z gminy Lewin Brzeski pn. Rewitalizacja starorzecza Nysy
Kłodzkiej - Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i
odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej
otrzymał zgodę na dofinansowanie w wysokości ok. 1 000 000 zł – obecnie
trwają uzgodnienia z właścicielem gruntu, tj. Lasami Państwowymi, celem
uzyskania dzierżawy gruntów.



Plany inwestycyjne

W ramach zadania planuje się:
� Oczyszczenie dna rzeki,
� Remont  nawierzchni ścieżek spacerowych asfaltowych,
� Budowa oświetlenia, 

Rewitalizacja starorzecza Nysy 

� Budowa oświetlenia, 
� Budowa  pomostów widokowych,
� Budowa małej wiaty  widokowej,
� Montaż gniazd lęgowych wraz z  karmnikami,
� Montaż zadaszenia dla kaczek i łabędzi,
� Montaż małej architektury,
� Wydzielone  miejsca do   grillowania.



Plany inwestycyjne na 2016r.

Stworzenie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lewin Brzeski

To strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-
2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich
obszarach jak: transport, budownictwo publiczne, gospodarkaobszarach jak: transport, budownictwo publiczne, gospodarka
przestrzenna, gospodarka odpadami.

Dokument ten powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(OZE).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem do pozyskania
finansowania inwestycji w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.



Udział gminy w stowarzyszeniach
Oraz współpraca z organizacjami 

pozarządowymi



Udział gminy w stowarzyszeniach 
– co nam daje? 

Obecnie Gmina Lewin Brzeski jest członkiem czterech
stowarzyszeń tj.

� Lokalnej Grupy Działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej,� Lokalnej Grupy Działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej,

� Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,

� Związku Gmin Śląska Opolskiego

� Aglomeracji Opolskiej.

Uczestnictwo w powyższych organizacjach daje Gminie
Lewin Brzeski wymierne korzyści.



Udział gminy w stowarzyszeniach 
– co nam daje? 

� Związek Gmin Śląska Opolskiego — grupowy zakup energii
elektrycznej

� Brzesko-Oławska Wieś Historyczna— pozyskiwanie środków na
realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 2014-
2020.2020.

� Lokalna Grupa Rybacka — pozyskiwanie środków na realizowane
projekty w ramach unijnych perspektyw na lata 2014-2020.

� Aglomeracja Opolska — obecnie trwają przygotowania do
projektów w sferze edukacji, rekreacji i rozbudowy infrastruktury w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji Opolskiej



Zakup energii dla Gminy w ramach 
przynależności do ZGŚO

Gmina Lewin Brzeski wzięła udział w grupowym zakupie Energii

Elektrycznej wspólnie z 36 innymi gminami z Opolszczyzny skupionymi w Związku

Gmin Śląska Opolskiego. Zmiana operatora dla Gminy Lewin Brzeski oznacza to

spadek ceny jednej kWh z 0,2761 zł (Tauron Sprzedaż) na 0,2484 zł (Ecoergia).spadek ceny jednej kWh z 0,2761 zł (Tauron Sprzedaż) na 0,2484 zł (Ecoergia).

Przy zapotrzebowaniu energii na instytucje oświatowe (szkoły, przedszkola,

Dom Kultury, Biblioteki, Świetlica Terapeutyczna), zapotrzebowaniu na oświetlenie

uliczne, centra sportowe itp,. które prognozują zużycie roczne w wysokości ok

1.300.000 kWh oznacza to oszczędności rzędu 35 tys. złotych.



Współpraca Gminy Lewin Brzeski z 

organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie

przyjmowanym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim programie współpracy.

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2015 roku wynosiły

239 000 zł.

Ogłoszono trzy konkury ofert:Ogłoszono trzy konkury ofert:

� upowszechniane sportu masowego pn. „Upowszechnianie sportu masowego w

zakresie piłki nożnej”.

� ochrona i promocja zdrowia - „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi

starszych i przewlekle chorych”.

� zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zajęcia integracyjne, opiekuńczo-

wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wspierane są także Uczniowskie Kluby Sportowe.



Działania na 
rzecz 

mieszkańców mieszkańców 



Podstrefa Lewin Brzeski utworzona została na mocy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 2015r.

Lewińska podstrefa to 4 kompleksy nieruchomości przeznaczonych pod teren
produkcji magazynowania, składowania o łącznej powierzchni 31,0391 ha.

Utworzenie Podstrefy Lewin Brzeski Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 



Przystąpienie do wojewódzkiego programu 
OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Karty wydawane są bezpłatnie rodzinom posiadającym co najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym,
rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci
niepełnosprawnych oraz osobom, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w naszej gminie i
upoważniają do skorzystania z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy firmach
usługowych na terenie województwa opolskiego.

W maju 2014 roku Gmina Lewin Brzeski przystąpiła do programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Od początku działania programu zrealizowano ok. 300 wniosków, w ramach których wydano ponad 800
kart.

W samym 2015r. zrealizowano 89 wniosków, w ramach których wydano 234 karty.

Ponad 1000 osób aktywnie korzysta z programu.

Szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html



Przystąpienie do rządowego programu 
KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej 
trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Z programu rządowego KARTA DUŻEJ RODZINY na terenie gminy Lewin Brzeski 
korzysta 77 rodzin. Łącznie wydano 413 kart.

KDR oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju.



Udział gminy w projekcie „powrót do 
zatrudnienia"  - OPIEKUN DZIENNY

Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Opolu zakładał wyszkolenie osób chętnych do
zdobycia zawodu opiekuna dziennego dzieci do lat 3,
a rodzicom dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat
umożliwiał zatrudnienie na preferencyjnych warunkachumożliwiał zatrudnienie na preferencyjnych warunkach
wyszkolonego opiekuna dziennego.

W ramach projektu gmina Lewin Brzeski zatrudniła
4 opiekunów do dzieci, opieką objęto 5 dzieci.



Nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego                
w Lewinie Brzeskim

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Lewin

Brzeski od dnia 4 stycznia 2016 roku Urząd Miejski w Lewinie

Brzeskim w każdy wtorek będzie czynny od godziny 7.15 doBrzeskim w każdy wtorek będzie czynny od godziny 7.15 do

godziny 16.15.

Pozostałe dni tygodnia pozostają bez zmian tj. od godziny 7.15 do

godziny 15.15.




