Sprawozdanie
z działalności Burmistrza
za rok 2016

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.

Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara
Składam przed Państwem sprawozdanie roczne z mojej pracy i całego
samorządu w roku 2016.
Przez cały okres pełnienia urzędu swoją pracę traktuję
jako służbę dla dobra gminy Lewin Brzeski oraz jej wszystkich
mieszkańców.
Mam nadzieję, że efekty, które możecie obserwować na co
dzień, są dowodem na to, że swoich zobowiązań wyborczych
dotrzymuję i to co zapowiedziałem zostało w znacznej części
zrealizowane.
Przedstawiam Państwu najważniejsze dokonania zrealizowane
w ostatnim roku.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem

Dane demograficzne z obszaru
gminy Lewin Brzeski
Obecnie w gminie Lewin Brzeski zamieszkuje 12 866 osób (dane na
dzień 31 grudnia 2016r.) Z tego 5 657 osób mieszka w mieście Lewin
Brzeski a 7 209 osób na terenach wiejskich gminy Lewin Brzeski.
Ogółem od początku roku 2016 r. na terenie gminy zarejestrowano:
105 urodzeń,
152 zgonów.
Względem roku ubiegłego liczba ludności zmniejszyła się o 115 osób.
W 2015 roku było 12 981 z tego 5 718 osób zamieszkiwało miasto
Lewin Brzeski a 7 263 osób na terenach wiejskich.

Budżet gminy
Lewin Brzeski

Budżet Gminy Lewin Brzeski
Dochody gminy – skąd gmina pozyskuje pieniądze?
Do końca 2016r. planowano dochody w wysokości ok. 44.356.521,91 zł, co
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosi prawie 3.447 zł.
•

bieżące dochody (podatki samorządowe,

udziały w państwowych podatkach

dochodowych PIT, opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego i opłaty
eksploatacyjnej oraz pozostałe dochody) - ok. 42.757.715,75 zł
•

dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje) –
ok. 1.598.806,16 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 44% całości naszego budżetu.

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

Do końca 2016r. planowano wydatki w wysokości ok. 45.802.892,91 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosi
3.560 zł. Kwota wydatków jest wyższa od dochodów, ponieważ gmina posiadała wolne środki z lat ubiegłych w formie nadwyżki
budżetowej w kwocie 1.446.371,00 zł.
•

BIEŻĄCE WYDATKI: ok. 42.718.239,99 zł

•

WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.084.652,00 zł, w tym:
budowa i przebudowa dróg – 1.214.860 zł
oświata i wychowanie – 203.400 zł
administracja publiczna – 15.300 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.500 zł
gospodarka mieszkaniowa – 89.926 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57.000 zł
kultura fizyczna – 1.264.166 zł
dotacja dla powiatu brzeskiego na budowę dróg powiatowych – 100.000 zł
dotacja dla starostwa powiatowego w Opolu (studium wykonalności dla inwestycji pn. budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
Brzeski) – 4.000 zł
dotacja dla województwa opolskiego (na budowę ciągu pieszo-rowerowego – opracowanie dokumentacji) – 23.500 zł
dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 42.000 zł

w gminie Lewin
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Budżet Gminy Lewin Brzeski
Zadłużenie gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2016 wynosi 7.481.956,00 zł
i stanowi ok. 16% wydatków gminy Lewin Brzeski.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Gmina Lewin Brzeski zaciągnęła w 2016 r. kredyt w wysokości 844.358 zł na budowę dróg
na terenie gminy Lewin Brzeski.

W roku 2016 gmina Lewin Brzeski spłaciła zobowiązania kredytowe w wysokości
1.400.264,00 zł, m.in. kredytu na rozbudowę drogi przy PKP, budowę sali gimnastycznej
przy gimnazjum w Lewinie Brzeskim, na budowę kanalizacji na terenie Lewina Brzeskiego,
budowę drogi Błażejowice-Borkowice oraz budowę ulicy Chopina.

Poniższy wykres przedstawia wysokość zaciągniętych i
spłaconych kredytów oraz poziom zadłużenia Gminy
Lewin Brzeski w latach 2011-2016

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,
Skorogoszcz, Przecza), do których uczęszcza 400 dzieci, do przedszkoli
uczęszcza ok. 89 % dzieci w wieku 3-6 lat z gminy Lewin Brzeski,
• Szkoły Podstawowe — 3 placówki (Lewin Brzeski, Łosiów,
Skorogoszcz), łączna liczba uczniów wynosi 729,
• Gimnazja — 3 placówki (Lewin Brzeski, Łosiów, Skorogoszcz), łączna
liczba uczniów wynosi 339.
Razem w szkołach mamy więc 1468 uczniów.

Oświata i wychowanie – 2016r.
•

Finansowane przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Środki pochodzą z budżetu gminy, jak
również z dotacji - w 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 3.836.034 zł, w tym dotacja
otrzymywana na przedszkola w wysokości ok. 472.650 zł, koszt dotacji na jedno dziecko w 2016r.
wyniósł 1181,62 zł.

•

Szkoły podstawowe i Gimnazja — w 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9.272.509 zł,
w tym subwencja oświatowa z budżetu Państwa wyniosła nieco poniżej 8.241.000 zł.

Do szkół i przedszkoli dowożonych jest 460 dzieci, ponadto 20 dzieci niepełnosprawnych
odrębnymi busami.
Dzieci dowożone są do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lewin Brzeski, do Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzegu, Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kup oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Grodkowie.
Łącznie na dowozy gmina przeznaczyła w 2016 roku prawie 240 000 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 2016r. na działalność Świetlicy wydatkowano prawie 281.400 zł.

Zwiększenie oddziałów
przedszkolnych w Lewinie Brzeskim
w 2016r.

Po zakończonej rekrutacji brakowało miejsca dla prawie 50 dzieci.
Dlatego też po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych zdecydowałem się na
otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów.
Od 1 września 2016r. zaczęły funkcjonować dodatkowo dwa oddziały przedszkolne
w Lewinie Brzeskim:
• w Przedszkolu nr 1 na ul. Alei Wojska Polskiego
• w Przedszkolu nr 2 na ul. Narutowicza.
Oba oddziały dostosowano pod przyjęcie 50 dzieci.
To zaspokoiło potrzeby rodziców ubiegających o przyjęcia dzieci do przedszkoli.
Warto wspomnieć, że w poprzednich latach gmina zawsze dostosowywała liczbę miejsc
w przedszkolach do potrzeb mieszkańców.

Oświata i wychowanie – zmiany w
oświacie – co oznaczają dla Gminy?
Zgodnie z ustawami podpisanymi w dniu 9 stycznia 2017r. przez Prezydenta RP,
zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym
2022/2023.
1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się
uczniami VII klasy szkoły podstawowej.
Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów.
W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Oświata i wychowanie – zmiany w
oświacie – co oznaczają dla Gminy?
W ukształtowanej w gminie Lewin Brzeski strukturze szkolnictwa podstawowego i
gimnazjalnego najkorzystniej, z punktu widzenia społeczności lokalnych, w tym w celu
ochrony interesów uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników szkół, proponuje się
przyjęcie przekształcenia polegającego na włączeniu gimnazjów do
ośmioletnich szkół podstawowych.
Z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej z mocy prawa nauczyciele
dotychczasowego gimnazjum stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
Dotyczy to również pracowników dotychczasowego gimnazjum, którzy nie są nauczycielami.
Z dniem tym dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem
ośmioletniej szkoły podstawowej, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje się
wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej.
Projekt przewiduje włączenie gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych z dniem
1 września 2017 roku oraz rozpoczęcie kształcenia w klasie I ośmioletniej szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim z
siedzibą przy ul. Kościuszki 61 w Lewinie Brzeskim oraz obiektem, w którym również będą
prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zlokalizowanym przy ul.
Zamkowej 3 w Lewinie Brzeskim, z klasami I – VIII, której obwód stanowią granice miasta
Lewin Brzeski wraz z Chorzelinem oraz sołectw Kantorowice, Ptakowice, Nowa Wieś Mała,
Stroszowice, Sarny Małe, Oldrzyszowice i Przecza wraz z przysiółkiem Raski;

Oświata i wychowanie – zmiany w
oświacie – co oznaczają dla Gminy?
Zgodnie z przedłożonym projektem zakłada się, że
ośmioletnia szkoła
podstawowa w Łosiowie funkcjonowała będzie w jednym budynku przy ul.
Juliusza Słowackiego 9.
Dla klas dotychczasowego Gimnazjum w Łosiowie włączonego do Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie obwód stanowią
granice sołectw Łosiów, Buszyce, Leśniczówka, Jasiona, Strzelniki i Różyna;
W Skorogoszczy ośmioletnia szkoła podstawowa również funkcjonowała
będzie w jednym budynku przy ul. Zamkowej 6.
Dla klas dotychczasowego Gimnazjum w Skorogoszczy włączonego do Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy
obwód stanowią granice sołectw Skorogoszcz, Wronów, Mikolin, Golczowice,
Borkowice wraz z przysiółkiem Niwa i Błażejowice.

Inwestycje
W roku 2016r. zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości
3.084.652,00 zł.
• wkład z budżetu gminy – 1.730.667,00 zł,
• wkład ze środków zewnętrznych tj. środków z Unii Europejskiej a także
środków rządowych 1.353.985,00 zł.

Spośród wszystkich zrealizowanych zadań warto wymienić:

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej
W 2016 roku Gmina Lewin Brzeski zrealizowała szereg remontów i przebudów
nawierzchni dróg i chodników gminnych położnych w mieście Lewin Brzeski.
Przebudowie i remontowi poddano następujące ulice:
•Asnyka,
• Słowackiego,
•Jesienną,
•Kasztanową,
• Pocztową (chodnik obustronny do wysokości budynku Poczty Polskiej),
•Kosynierów,
•Chopina,
•Okrzei,
•Akacjową,
•Cichą,
•Szafirową,
•Krasickiego (chodnik jednostronny na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do
ul. Kościuszki, strona lewa),
•Konopnicką (chodnik).
Wartość zadania wyniosła 740.754,56 zł.

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Asnyka

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Słowackiego

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Jesienna

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Kasztanowa

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Pocztowa (chodnik obustronny do
wysokości budynku Poczty Polskiej)

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Kosynierów

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Okrzei

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Akacjowa

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Cicha

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Szafirowa

Przed realizacją

Po realizacji

Budowa i przebudowa dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Lewin Brzeski
Ulica Konopnickiej (chodnik)

Przed realizacją

Po realizacji

Przebudowa i remont dróg
wewnętrznych w miejscowościach
Skorogoszcz i Przecza oraz remont
lokali mieszkalnych w
miejscowości Przecza”
Ogólny koszt robót wyniósł 329.509,70 zł, w tym bezzwrotna pomoc otrzymana od
ANR to 372.092,96 zł.

Przebudowa i remont dróg wewnętrznych
w miejscowościach Skorogoszcz i Przecza
W październiku Gmina Lewin Brzeski podpisała z ANR umowę bezzwrotnej
pomocy na mocy której w zamian za przejęcie od ANR dwóch lokali mieszkalnych
położonych w Przeczy oraz działek nr 192/4, 192/14 położonych w Skorogoszczy i 195/8,
195/13, 195/14 położonych w Przeczy Gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową.

Remont lokali mieszkalnych
w miejscowości Przecza
W miesiącu listopadzie 2016r. przeprowadzono remont dwóch lokali
mieszkalnych położnych w Przeczy, a przejętych od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Remonty polegały na wykonaniu prac
ogólnobudowlanych wraz z instalacjami wod-kan i elektryczną.
W tym samym czasie trwały prace przy remoncie nawierzchni dróg
wewnętrznych zlokalizowanych w m. Skorogoszcz i Przecza.

Remont pokrycia dachowego
w Przedszkolu Publicznym
w Skorogoszczy
W miesiącach lipiec – sierpień ub. roku zrealizowano remont pokrycia dachowego w
Przedszkolu Publicznym w Skorogoszczy.
W ramach prac wykonano m.in. wymianę pokrycia dachowego, wzmocniono
istniejące krokwie, przemurowano kominy, dodatkowo poddasze zostało docieplone i
zamontowano płotki śnieżne.

Koszt prac wyniósł 73.717,53 zł

Dostosowanie budynku Gimnazjum
w Łosiowie na potrzeby przedszkola.
W ub. roku Gmina rozpoczęła przystosowywanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na
potrzeby przedszkola publicznego.
W ramach tego zadania wykonano przebudowę schodów zewnętrznych oraz
wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Przed realizacją
Koszt prac wyniósł 55.065 zł.

Po realizacji

Inwestycje w sołectwach w
ramach funduszu sołeckiego
W ramach budżetu na 2016 rok został wyodrębniony fundusz sołecki w wysokości 258.610,60 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: Mikolinie i Przeczy;
•urządzanie oraz utrzymanie istniejących terenów rekreacyjno-sportowych. w tym placów
zabaw m.in.: w Błażejowicach, Borkowicach, Golczowicach, Łosiowie,, Ptakowicach, Różynie, Skorogoszczy i
Wronowie;
•remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich m.in. w: Buszycach, Jasionie, Kantorowicach, Nowej Wsi
Małej, Łosiowie, Oldrzyszowicach, Ptakowicach, Różynie, Sarnach Małych i Strzelnikach;
•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;
•Zadania inwestycyjne (remonty oraz budowa altanek, wiat, wykonanie ogrodzenia w sołectwach gminy
Lewin Brzeski)
•organizowanie imprez wiejskich służących integracji mieszkańców, oraz promocji wsi i gminy.

Plany inwestycyjne na 2017r.

Poprawa efektywności energetycznej
budynku użyteczności publicznej PSP
w Łosiowie
W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną oraz Studium
Wykonalności Inwestycji, które umożliwią aplikowanie o środki w ramach działania
3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020.
W ramach zadania przewidziane jest wykonanie docieplenia budynku,
wymiana obróbek blacharskich całego obiektu, roboty izolacyjne i naprawcze
zewnętrznych wejść i zejść do budynku, wykonanie zielonej ściany, wymiana
istniejącego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na inteligentny wewnętrzny
system oświetlenia typu LED, instalację paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją
odgromową.

Wniosek zostanie złożony do dnia 19.01.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu
przewidziane jest na czerwiec 2017 roku.

Przebudowa, remont i wyposażenie
obiektów dziedzictwa kulturowego w
mieście Lewin Brzeski z
uwzględnieniem potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
•W miesiącu październiku ub. roku Gmina Lewin Brzeski złożyła wniosek na realizację
przedmiotowego zadania w ramach działania 5.3.1 RPO WO na lata 2014-2020. W
ramach przedmiotowego zadania zostanie wewnętrznie przebudowany budynek MGDK
tak, aby w większym zakresie był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
•Również budynek MiGBP zostanie wewnętrznie przebudowany aby zwiększyć jego
funkcjonalność oraz możliwość korzystania przez większą liczbę osób z biblioteki.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na marzec 2017 roku.
• Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski”.
Przekazano plac budowy dla wykonawcy wyłonionego w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w
powiecie opolskim
– etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
Projekt ten został złożony w ramach działania 3.1.2 RPO WO na lata 2014-2020 w
ramach porozumienia z Powiatem Opolskim, Województwem Opolskim,
Gminami Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski,
Tułowice, Turawa. W gminie Lewin Brzeski przewidziane jest do realizacji
zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim.
Zadanie to obejmie m.in. budowę:
•centrum przesiadkowego typu bike&ride i park&ride,
•ciągów pieszych,
•miejsc postojowych,
•wiat systemowych dla rowerów,
•punktu informacyjnego.
•Ponadto w ramach tego zadania planuje się
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w mieście Lewin
Brzeski.
•Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj 2017
roku.

Przebudowa i adaptacja na cele
edukacyjno – kulturalne zabytkowego
budynku Szkoły Podstawowej w
Skorogoszczy
W czerwcu ub.r. Gmina Lewin Brzeski złożyła wniosek na realizację przedmiotowego
zadania.
W listopadzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Zadanie Gminy Lewin Brzeski zostało
uwzględnione na liście zadań przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego w
dniu 28 listopada 2016 r. uchwałą nr 2949/2016 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe
i kultura w Aglomeracji Opolskiej. Podpisanie umowy przewidziane jest na I kwartał
2017r. Zadanie obejmuje przebudowę z rozbudową budynku usług publicznych oraz
adaptacją poddasza na cele PSP w Skorogoszczy. Realizacja zadania przewidziana jest
na lata 2017-2018.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami dla miejscowości Lewin
Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza,
Raski, Skorogoszcz, Chróścina
Projekt ten został złożony w ramach działania 3.1.2 RPO WO na lata 2014-2020
w ramach działania Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego –
Gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie będzie realizowane przez spółkę gminną Usługi
Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Spółka z o.o.
•W miejscowości Lewin Brzeski przewiduje się budowę sieci o łącznej długości 1,1km.
•We wsi Przecza i Raski przewiduje się budowę sieci o sumarycznej długości ok. 5,2 km sieci
grawitacyjnej i tłocznej, w tym sieci tłoczne ok. 3,2 km.
•We wsi Skorogoszcz i Chróścina budowa kanalizacji sanitarnej na długości ok. 8,1 km wraz
z 8 przepompowniami strefowymi i 1 przepompownią główną.
•W miejscowości Przecza i Raski przewiduje się budowę m.in.: sieci kanalizacji sanitarnej,grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej,- rurociągów ciśnieniowych,- przejść
rurociągami grawitacyjny mi nad dnem rowów melioracyjnych.
Całkowite koszty projektu – 15 613 340,96 zł
Wnioskowana kwota wsparcia – 7 690 490,59 zł (60% dofinansowania).
W I kwartale 2017r. zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

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 Rybackiej „Opolszczyzna”,
Związku Gmin Śląska Opolskiego
Aglomeracji Opolskiej.

Rok 2016 był okresem przygotowawczym do startu programów
unijnych. Obecnie trwają nabory na dofinansowanie inwestycji oraz
inicjatyw społecznych.

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.
• Lokalna Grupa Rybacka — pozyskiwanie środków na
realizowane projekty w ramach unijnych perspektyw na lata
2014-2020.
• Aglomeracja Opolska —trwają nabory do projektów w
sferze edukacji, rekreacji i rozbudowy infrastruktury w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

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 2016 roku
wynosiły 241 000 zł.
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

Pomoc społeczna na wychowanie
dzieci
Od 1 kwietnia weszła w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, regulująca zasady przyznawania świadczenia
wychowawczego. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim rozpoczął realizację programu „Rodzina 500 plus”.
Z programu 500+ na terenie gminy korzysta łącznie 768 rodzin.
W 2016r. wypłacono świadczenia w wysokości 5.473.361 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa
korzystających z miejsca wyznaczonego
do kąpieli w Lewinie Brzeskim
W celu zwiększenia bezpieczeństwa kąpiących się w miejscu
przeznaczonym do kąpieli w Lewinie Brzeskim w 2016r. zdecydowałem się
zwiększyć liczbę ratowników do trzech osób. W terminie od 25 czerwca do
4 września 2016r. opiekę nad kapiącymi sprawowali ratownicy, posiadający
niezbędny

sprzęt

medyczny

i

ratunkowy.

Z roku na rok przybywa osób korzystających z lewińskiej żwirowni
i zapewnienie im bezpieczeństwa jest dla mnie sprawą priorytetową.

Promocja Podstrefy Lewin Brzeski
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Po długich staraniach udało nam się pozyskać 31 ha terenów inwestycyjnych, które są
objęte programem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK.
Aby wypromować te tereny podjęliśmy szereg działań marketingowych:
• na trasie drogi krajowej nr 94 zostały umieszczone banery informujące o lokalizacji terenów
inwestycyjnych,
• stworzona została przejrzysta strona internetowa z informacjami dla potencjalnych inwestorów,
•nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami , Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
a także WSSE INVEST-PARK,
•Prezentujemy p0otencjał terenów za pomocą materiału filmowego,
•uczestniczyliśmy również w targach, zarówno w kraju, jak i zagranicą aby wypromować nasze
tereny,
•wydaliśmy dwujęzyczne ulotki promocyjne o strefie.

Do tej pory nawiązaliśmy kontakt z 4 potencjalnymi inwestorami,
zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej na naszych
terenach.

Elementy promocji obszaru

Mapa

Baner reklamowy

Strona internetowa

Dwujęzyczna ulotka dla inwestorów

Nowy system powiadamiania
mieszkańców SISMS
Końcem roku 2016 przystąpiłem do programu „Samorządowy Informator SMS
(SISMS)”, który jest systemem mającym na celu zapewnienie skutecznej komunikacji
samorządu z mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania.
W ramach systemu do mieszkańców będą wysyłane informacje takie jak:
•zagrożeniach meteorologicznych jak: wichury, burze, intensywne opady i inne stany
alarmowe
•imprezach kulturalnych i sportowych
•gospodarce odpadami
•innych ważnych wydarzeniach dotyczących mieszkańców naszej gminy
•działaniach realizowanych przez Usługi wodno - kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z o.o.
•działaniach realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o.

Istnieją 3 formy otrzymywania powiadomień:
•SMS (w przypadku zagrożeń)
•tekst otrzymywany przez aplikację mobilną BLISKO
•email.

Czeka

nas

jeszcze

wiele

do

zrobienia.

Dzięki wysiłkom i solidnej pracy samorządu, zakres zadań w
poszczególnych obszarach będzie sukcesywnie realizowany na
miarę

możliwości

budżetu

gminy

Lewin

Brzeski.

Pragnę zapewnić, że wszystkie zgłaszane przez Państwa
problemy, są dla mnie ważne i nie będę szczędził wysiłków,
aby je skutecznie rozwiązywać

Dziękuję Państwu za uwagę
Niniejsza prezentacja będzie opublikowana na stronie
www.lewin-brzeski.pl

