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z działalności Burmistrza                 

za rok 2017



Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara

WYKSZTAŁCENIE:
Wyższe - inżynier budownictwa lądowego.

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

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 I turze.



Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara

Składam przed Państwem roczne sprawozdanie

przedstawiające efekty mojej pracy za rok 2017.

Praca urzędnika to swoista służba dla dobra Gminy

Lewin Brzeski oraz wszystkich jej mieszkańców.

Ufam, iż efekty, które możecie obserwować na co dzień,

są dowodem na to, że swoich zobowiązań wyborczych

dotrzymuję, a to co zapowiedziałem, zostało w znacznej

części zrealizowane.

Zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi

dokonaniami zrealizowanymi w ostatnim roku.



Dane demograficzne z obszaru Gminy 
Lewin Brzeski

Obecnie w Gminie Lewin Brzeski zamieszkuje 12 723 osób (stan na

dzień 31 grudnia 2017r.), z czego 5 579 osób mieszka w Mieście Lewin

Brzeski, z kolei 7 144 osób na terenach wiejskich Gminy Lewin Brzeski.

Ogółem od początku roku 2017 r. na terenie Gminy zarejestrowano:

 119 urodzeń,

 163 zgonów.

Względem roku ubiegłego liczba ludności zmniejszyła się o 143 osoby.

Obserwowany jest zarówno wzrost liczby urodzeń (119 urodzeń w 2017 r., 105

urodzeń w 2016r.), jak i zgonów (163 zgony w 2017r., 152 zgony w 2016r.) w

stosunku do roku ubiegłego.



Budżet Gminy 

Lewin Brzeski



Budżet Gminy Lewin Brzeski

Dochody Gminy – skąd Gmina pozyskuje pieniądze?

Do końca 2017 r. planowano dochody w wysokości 49 127 846,02 zł, co

w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wynosi 3 861,34 zł. Są to:

• bieżące dochody (podatki samorządowe, udziały w państwowych podatkach

dochodowych PIT, opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego i opłaty

eksploatacyjnej oraz pozostałe dochody) – 46 638 063,02 zł

• dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje) – 2 489

783,00 zł

Znaczna część dochodów budżetu Gminy pochodzi z budżetu Państwa.

Są to dochody, na które Gmina nie ma wpływu – subwencje (11 496 296,00 zł) oraz

dotacje (14 989 865,00 zł), które stanowią 53,9 % całości naszego budżetu.



Budżet Gminy Lewin Brzeski

Wydatki Gminy – na co Gmina wydaje pieniądze?

Do końca 2017 r. planowano wydatki w wysokości 50 452 541,02 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wynosi

3 965,45 zł. Kwota wydatków jest wyższa od dochodów, ponieważ Gmina posiadała wolne środki z lat ubiegłych w formie nadwyżki

budżetowej w kwocie 1 517 889,00 zł oraz zasilała się przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, które przeznaczone były m.in. na

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich oraz wkład własny.

• BIEŻĄCE WYDATKI: 46 189 702,35 zł

• WYDATKI MAJĄTKOWE: 4 262 838,67 zł, w tym:

 budowa i przebudowa dróg – 2 163 726,78 zł

 oświata i wychowanie – 47 495,07 zł

 administracja publiczna – 50 000,00 zł

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 050,00 zł

 gospodarka mieszkaniowa – 162 000,00 zł

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63 000,00 zł ( w tym dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 33 000,00 zł)

 kultura fizyczna – 1 392 916,82 zł

 dotacja dla powiatu brzeskiego na budowę dróg powiatowych – 100.000 zł

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacja dla OSP Lewin Brzeski na zakup wozu bojowego oraz OSP Skorogoszcz na zakup pompy

do wody zanieczyszczonej) – 253 000,00 zł

 działalność usługowa (wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Lewinie Brzeskim) – 21 500 zł



Budżet Gminy Lewin Brzeski

Zadłużenie Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2017 wynosi 8 703 107,41 zł

i stanowi 17,7 % dochodów Gminy Lewin Brzeski.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Gmina Lewin Brzeski zaciągnęła w 2017 r.:

• pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 1 475 033,05 zł

(kwota ta zostanie zwrócona w 2018 r. ze środków UE),

• kredyt na wkład własny do inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych

w wysokości 721 198,18 zł.

W roku 2017 Gmina Lewin Brzeski spłaciła zobowiązania kredytowe w wysokości 1 035

767,37 zł.



Wysokość zadłużenia Gminy Lewin Brzeski 
w podziale na zadania [stan na 31.12,2017 r.]

L.p. Nazwa zadania Kwota zadłużenia 
[zł]

1. rozbudowa drogi przy PKP w Lewinie Brzeskim 480 647,16 

2. budowa sali gimnastycznej w Lewinie Brzeskim 660 363,72 

3. kanalizacja sanitarna w Lewinie Brzeskim 3 653 237,49 

4. droga na trasie Borkowice – Błażejowice 505 641,53 

5. budowa drogi przy ul. Chopina w Lewinie 
Brzeskim

362 628,00 

6. budowa dróg w Lewinie Brzeskim 844 358,28 

7. kredyt na udział własny na budowę dróg w 
Lewinie Brzeskim

721 198,18 

8. pożyczka zaciągnięta na finansowanie 
wyprzedzające na budowę dróg na terenie Gminy 
Lewin Brzeskim 

659 803,67 

9. pożyczka zaciągnięta na finansowanie 
wyprzedzające zadania dot. ochrony in situ 
gatunków roślin i zwierząt na terenie zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski

815 229,38 



Budżet Gminy Lewin Brzeski w 2017r. 
w stosunku do zadłużenia Gminy (stan na dn. 31.12.2017)

*Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań, tj. budowę dróg gminnych (659 
803,67 zł) oraz zadanie dot. ochrony in situ gatunków roślin i zwierząt obszaru 
Starorzecza Nysy Kłodzkiej (815 229,38 zł) - łącznie 1 475 033,05 zł - zostanie 
zwrócona w I kwartale 2018 r. ze środków UE. 
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Porównanie budżetu oraz zadłużenia
Gminy Lewin Brzeski w latach 2011 oraz 2017

2017

Budżet Zadłużenie

17,72 %

2011

Budżet Zadłużenie

33,43 %

2011 2017

Budżet [zł] 36 856 201,18 49 127 846,02

Zadłużenie [zł] 12 320 375,65 8 703 107,41



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 403 dzieci - do
przedszkoli uczęszcza 82 % dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Lewin
Brzeski,

• Szkoły Podstawowe z klasami dotychczasowych gimnazjów
— 3 placówki (Lewin Brzeski, Łosiów, Skorogoszcz), łączna liczba
uczniów wynosi 1 066, z tego w każdej szkole podstawowej są
uczniowie klas gimnazjalnych – łącznie jest ich 222 w 10 oddziałach.

Razem w przedszkolach i szkołach mamy 1469 uczniów
i wychowanków.



Oświata i wychowanie w 2017r.

• Finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Środki pochodzą z budżetu
Gminy, jak również z dotacji - w 2017r. poniesiono wydatki na przedszkola w wysokości 4
085 926 zł, w tym dotacja otrzymywana na przedszkola w wysokości ok. 379 992 zł, koszt
dotacji na jedno dziecko w 2017r. wyniósł 1 338 zł. (dotowane są dzieci do 5 lat – 284 dzieci)

• Szkoły podstawowe i gimnazja — w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości
10 069 510 zł, w tym subwencja oświatowa z budżetu Państwa wyniosła 7 976 283 zł.

• Do szkół i przedszkoli dowożonych jest 434 dzieci, ponadto 40 dzieci niepełnosprawnych
dowożonych jest odrębnymi busami 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 2017 roku 313
462 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 2017r. na działalność Świetlicy wydatkowano 328 469 zł.



Zwiększenie oddziałów przedszkolnych 

w Lewinie Brzeskim w 2017r.

Po zakończonej rekrutacji w 2016 roku 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 przy ul. Alei Wojska Polskiego,

• w Przedszkolu nr 2 przy ul. Narutowicza.

Oba oddziały dostosowano pod przyjęcie 50 dzieci.

Uwzględniając oczekiwania rodziców zwiększoną liczbę oddziałów utrzymałem również od
dnia 1 września 2017r., co 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 Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające – Prawo
Oświatowe Rada Miejska w Lewinie Brzeskim postanowiła włączyć z dniem
1 września 2017 roku gimnazja do szkół podstawowych. Uczniowie kończący
klasę VI dnia 1 września 2017 roku stali się uczniami klasy VII szkoły
podstawowej. W szkołach podstawowych uczą się również uczniowie klas II
i III dotychczasowych gimnazjów – jest ich łącznie 222 i uczą się
w 10 oddziałach. Dnia 1 września 2018 roku szkoły podstawowe osiągną pełną
strukturę ośmioklasową.

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 obecnie funkcjonujące szkoły podstawowe
opuści ostatni rocznik uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów.



Oświata i wychowanie – zmiany w oświacie –

co oznaczają dla Gminy?

Na mój wniosek, dnia 9 marca 2017 roku, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła uchwałę w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uwzględniając historycznie ukształtowaną w Gminie Lewin Brzeski strukturę szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego, zaproponowałem Radzie Miejskiej przyjęcie
przekształcenia, polegającego na włączeniu gimnazjów do ośmioletnich szkół
podstawowych. W mojej ocenie jest to rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu
widzenia społeczności lokalnych, chroni interesy uczniów oraz nauczycieli i
innych pracowników szkół. Na chwilę obecną żaden nauczyciel ani pracownik
administracyjno-obsługowy nie stracił pracy. Kluczowym w kwestii utrzymania
zatrudnienia będzie rok szkolny 2019/2020, kiedy to szkoły podstawowe będą funkcjonowały
bez klas gimnazjalnych – w ocenie dyrektorów szkół zagrożenie utratą pracy nauczycieli nie
jest wykluczone, jeśli jednak się pojawi to będzie ono marginalne.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem z mocy prawa nauczyciele dotychczasowego gimnazjum stali
się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Dotyczy to również pracowników
dotychczasowego gimnazjum, którzy nie byli nauczycielami. Z dniem tym dyrektor
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stał się dyrektorem ośmioletniej szkoły
podstawowej, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum stał się wicedyrektorem ośmioletniej
szkoły podstawowej.



Oświata i wychowanie – zmiany w oświacie –

co oznaczają dla Gminy?

Włączenie gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych nastąpiło z dniem 1 września 2017 roku i od tej daty Gmina Lewin
Brzeski prowadzi trzy szkoły podstawowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 61 w
Lewinie Brzeskim oraz obiektem, w którym również są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 3 w Lewinie Brzeskim. Obwód szkoły stanowią granice miasta Lewin Brzeski wraz z
Chorzelinem oraz granice sołectw Kantorowice, Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Stroszowice, Sarny Małe, Oldrzyszowice i Przecza
wraz z przysiółkiem Raski.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie docelowo funkcjonowała będzie w jednym budynku przy ul. Juliusza
Słowackiego 9 – obecnie w okresie przejściowym szkoła korzysta jeszcze z budynku po Gimnazjum. Posiadam już projekt
techniczny adaptacji małej sali gimnastycznej na pomieszczenia do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych – po
realizacji tego zadania szkoła w komfortowych warunkach będzie funkcjonowała w jednym obiekcie. Obwód szkoły stanowią
granice sołectw Łosiów, Buszyce, Leśniczówka, Jasiona, Strzelniki i Różyna.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy docelowo funkcjonowała będzie w jednym obiekcie przy ul. Zamkowej 6,
co nastąpi 1 września 2018r. po zakończeniu obecnie realizowanej dużej inwestycji rozbudowy szkoły. W bieżącym roku
szkolnym szkoła korzysta jeszcze z budynku po Gimnazjum oraz obiektu przy ul. Opolskiej. Obwód szkoły stanowią granice
sołectw Skorogoszcz, Wronów, Mikolin, Golczowice, Borkowice wraz z przysiółkiem Niwa i Błażejowice.

W 2017 roku zobowiązałem dyrektorów wszystkich szkół do wdrożenia dziennika elektronicznego. We wszystkich obiektach, w
których docelowo funkcjonowały będą szkoły zbudowana została sieć logiczna umożliwiająca korzystanie z Internetu w każdym
pomieszczeniu dydaktycznym oraz w sekretariatach. Szkoły zakupiły stosowne oprogramowanie, nauczyciele zostali
przeszkoleni. Przyjęcie tego rozwiązania pozwala rodzicom wszystkich uczniów naszych szkół na bezpośredni wgląd w
uzyskiwane przez ich dzieci wyniki, sprawdzanie frekwencji, uwag oraz bezpośredni kontakt za pomocą Internetu ze szkołą i
nauczycielami.



W roku 2017r. wydatki na inwestycje wyniosły 3 708 305,06 zł,

w tym wkład ze środków zewnętrznych, tj. UE, inne środki samorządowe

ok. 1 450 000,00 zł.

Spośród wszystkich zrealizowanych zadań warto wymienić:

Inwestycje



W 2017 roku przebudowie poddano nawierzchnię dróg gminnych w następujących 
miejscowościach:

• Nowa Wieś Mała,
• Buszyce, 
• Różyna, 
• Skorogoszcz,
• Chróścina,
• Wronów,
• Przecza, 

Wartość zadania wyniosła 1 383 689,05 zł. Dofinansowanie ze środków UE w 
ramach RPO WO na lata 2014-2020 wyniosło ponad: 659 803,67 zł.

Przebudowa dróg gminnych na terenie 
Gminy Lewin Brzeski wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej  



Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta            
i Gminy Lewin Brzeski

• W 2017 roku przebudowie poddano drogi gminne w następujących miejscowościach:

1. Lewin Brzeski (ul. Moniuszki);

2. Golczowice;

3. Mikolin (ul. Zielona – II etap);

4. Kantorowice (drogi prowadzące do terenów rekreacyjnych)

• Łączna wartość zadania wyniosła 341 780,14 zł. Środki w całości pochodzą z 
budżetu Gminy Lewin Brzeski.

• Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej (ul. Moniuszki) w Lewinie Brzeskim. 
Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Powiatu 
Brzeskiego w stosunku 50/50). Koszt zadania wyniósł: 193 863,46 zł (wkład z 
budżetu Gminy Lewin Brzeski: 96 931,73 zł)



Przebudowa drogi gminnej w Chróścinie

Przed realizacją Po realizacji



Przebudowa drogi gminnej w Buszycach

Przed realizacją

W trakcie realizacji



Przebudowa drogi gminnej we Wronowie

Przed realizacją i w jej trakcie Po realizacji



Przebudowa drogi do terenów 
rekreacyjnych w Kantorowicach

W trakcie realizacji Po realizacji

Przed realizacją



Przebudowa dróg gminnych 
w Golczowicach

Przed realizacją Po realizacji



Przebudowa drogi gminnej 
w Przeczy

W trakcie realizacji



Przebudowa drogi gminnej 
w Skorogoszczy

Po realizacji

W trakcie realizacji

Przed realizacją



Łączny koszt zadania wyniósł 1 047 087,96 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 
w ramach RPO WO na lata 2014-2020 wyniosło ponad 815 229,38 zł.

Realizacja projektu „Ochrona in situ 
gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną 

i odbudową zdegradowanego terenu zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego Lewin 
Brzeski oraz budowa i modernizacja 

infrastruktury towarzyszącej”



Zrewitalizowany obszar Starorzecza Nysy Kłodzkiej w Lewinie 

Brzeskim w ramach projektu „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. Infrastrukturę obszaru 

tworzą: 

 wieża widokowa, pozwalająca obserwować faunę i florę terenu,

 4 pomosty,

 nowe oświetlenie parkowe (30 lamp),

 ławki parkowe,

 ścieżki edukacyjne,

 budki lęgowe (30 sztuk),

 zadaszenie dla kaczek i łabędzi (2 sztuki),

 monitoring.

In situ



Realizacja inwestycji, styczeń – luty 2017 r.



Realizacja inwestycji, marzec – kwiecień 2017 r.



Realizacja inwestycji, maj – lipiec 2017 r.



Infrastruktura obszaru 
Starorzecza Nysy Kłodzkiej: 
wieża widokowa, oświetlenie, 
ławki, ścieżka spacerowa 



Rozbiórka budynków gospodarczych (wiaty oraz 
budynku socjalnego) na terenie zrekultywowanego 

składowiska odpadów w miejscowości Wronów

Koszt prac wyniósł 17 300,00 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu
Gminy Lewin Brzeski. 



W październiku 2017r. przystąpiono do realizacji inwestycji mającej na celu poprawę 
zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Łosiów, 
Stroszowice i Borkowice, poprzez ich doposażenie w obiekty małej architektury –
urządzenia siłowni zewnętrznych, na które składają się m.in. : orbitrek, wioślarz, twister 
+ piechur + wahadło, wyciskanie + wyciąg górny, narty biegówki.

Budowa zielonych siłowni                                      
w miejscowościach: Łosiów, 

Stroszowice, Borkowice

Koszt prac wyniósł 54 624,30 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu
Gminy Lewin Brzeski. 



Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami dla miejscowości: 
Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz, 

Chróścina

Projekt ten został złożony w ramach działania 3.1.2 RPO WO na lata 2014-2020 „Ochrona
Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Gospodarka wodno-ściekowa”. Zadanie
realizowane jest przez spółkę gminną Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o.

• W miejscowości Lewin Brzeski przewiduje się budowę sieci o łącznej długości 1,1 km.
• 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 grawitacyjnymi nad dnem rowów melioracyjnych.

Całkowite koszty projektu – 14 728 252,26 zł
Wnioskowana kwota wsparcia – 7 690 490,59 zł (52% dofinansowania)



28 listopada 2016r. zadanie Gminy Lewin Brzeski, dotyczące adaptacji zabytkowego
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy na cele edukacyjno –
kulturalne, zostało uwzględnione na liście zadań przyjętych przez Zarząd Województwa
Opolskiego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2017r. Zadanie obejmuje przebudowę z rozbudową
budynku usług publicznych oraz adaptacją poddasza na cele PSP w Skorogoszczy.
Realizacja zadania rozłożona jest na okres dwulecia 2017-2018.

Planowane koszty zadania wynoszą ok: 4 000 0000,00 zł, w tym dofinansowanie
ze środków UE na poziomie ok: 2 500 000,00 zł.

Rozpoczęcie zadania dotyczącego adaptacji 
zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej                 

w Skorogoszczy na cele edukacyjno – kulturalne 



Adaptacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej                 
w Skorogoszczy na cele edukacyjno – kulturalne 

Stan przed realizacją



Adaptacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej                 
w Skorogoszczy na cele edukacyjno – kulturalne

W trakcie realizacji



1. Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w 
Lewinie Brzeskim. Beneficjentem projektu jest ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o. Wniosek 
został pozytywnie rozpatrzony, a pomoc finansowa przyznana.

Koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnych wyniósł 62 111,00 zł. Środki 
w całości pochodzą z budżetu Gminy Lewin Brzeski.

1. Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim. Zadanie 
realizowane w partnerstwie z Gminą Brzeg oraz PZW Opole.

Koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnych wyniósł 23 121,00 zł. Środki 
w całości pochodzą z budżetu Gminy Lewin Brzeski.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych 
o środki pomocowe UE w ramach RPO WO 

na lata 2014-2020



Dofinansowanie do przydomowych 
oczyszczalni ścieków

• Na podstawie Uchwały nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z

dnia 30.09.2014r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Lewin Brzeski dofinansowuje

przedsięwzięcia polegające na pokrycie kosztów zakupu urządzeń przydomowych

oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków dla mieszkańców

budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Lewin Brzeski,

z wyłączeniem budynków mieszkalnych położonych w miejscowościach ujętych

w Aglomeracji Lewin Brzeski, na których planowana jest budowa kanalizacji

sanitarnej.

• W 2017 roku podpisano 9 umów na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

ścieków na nieruchomościach prywatnych. Łączna kwota dofinansowania 9

zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła w 2017r.

21.961,37 zł.



Oświetlenie uliczne LED

Realizując zgłaszane przez mieszkańców potrzeby oświetleniowe, podjąłem działania
mające na celu modernizację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin
Brzeski.

W listopadzie br. podpisałem umowę z firmą TAURON Dystrybucja S.A., w ramach
której wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, znajdujące się na słupach istniejącej
sieci przesyłowej na energooszczędne oprawy z oświetleniem LED.

Wymiana oświetlenia pozwoli na oszczędność energii, a środki zaoszczędzone z tego
tytułu - na rezygnację z wyłączania oświetlenia w godzinach późnonocnych. Ten etap
podjętych działań realizowany jest już od grudnia 2017 roku i zakończy się w kwietniu
2018 roku.



Inwestycje w ramach 
funduszu sołeckiego

W ramach budżetu na 2017 rok wyodrębniony został fundusz sołecki w wysokości 280 586,01 zł, który

pozwolił na realizację w sołectwach wielu przedsięwzięć, służących poprawie warunków życia mieszkańców z terenu

Gminy Lewin Brzeski, tj:

• remont dróg gminnych m.in. w Kantorowicach;

• urządzanie oraz utrzymanie istniejących terenów rekreacyjno-sportowych, w tym placów zabaw,

m.in. w: Błażejowicach, Borkowicach, Leśniczówce, Oldrzyszowicach, Ptakowicach, Skorogoszczy i Stroszowicach;

• budowa chodnika w Strzelnikach;

• remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich m.in. w: Buszycach, Mikolinie, Różynie, Sarnach Małych

i Stroszowicach;

• zakup aparatu powietrznego dla OSP Skorogoszcz;

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

do pielęgnacji zieleni, w tym zakup kosiarek);

• zadania inwestycyjne (remonty oraz budowa altanek, wiat, wykonanie ogrodzenia, ułożenie kostki pod wiatami

w sołectwach gminy Lewin Brzeski)

• organizowanie imprez wiejskich służących integracji mieszkańców oraz promocji zarówno wsi, jak i całej Gminy.



Plany inwestycyjne na 2018r.



1. Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Lewin Brzeski, wraz z zagospodarowaniem

terenu przy stacji PKP. Projekt realizowany partnerstwie z Powiatem Opolskim

oraz siedmioma gminami (Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Łubniany,

Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa), otrzymał dofinansowanie ze środków UE w

ramach RPO WO na lata 2014-2020.

2. Budowa zadaszenia nad jedną z trybun na stadionie w Lewinie Brzeskim. Projekt

otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.

3. Termomodernizacja budynku PSP w Łosiowie z udziałem środków UE w ramach

RPO WO na lata 2014-2020.

4. Budowa mobilnego lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rynku w

Mieście Lewin Brzeski. Planuje się aplikowanie o środki UE w ramach PO Ryby na

lata 2014-2020.

Działania zaplanowane na rok 2018:



1. Budowa ścieżki rowerowej od Gminy Popielów do stacji PKP w Lewinie Brzeskim.

Wnioski aplikacyjne będą składane w I kwartale 2018r.

2. Termomodernizacja budynków OSP w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy. Wnioski

aplikacyjne będą składane w I kwartale 2018r.

3. Budowa urządzeń aktywności ruchowej w mieście Lewin Brzeski na terenie

Świetlicy Terapeutycznej.

4. Remont/odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nad kanałem ulgi rzeki Nysa

Kłodzka.

5. Remont dachu budynku gotycko-renesansowego kościoła ewangelickiego w Lewinie

Brzeskim.

6. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Skorogoszczy. Wnioski aplikacyjne będą

składane w I kwartale 2018r.

Przygotowywanie dokumentacji technicznej 
i formalno-prawnej



Kontynuacja/zakończenie 
prac z roku 2017

1. Zakończenie realizacji zadania dotyczącego adaptacji
zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej
w Skorogoszczy na cele edukacyjno – kulturalne.

2. Kolejny etap przygotowania do budowy centrum
integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-
kąpielowym w Lewinie Brzeskim.

3. Kontynuacja sprzedaży nieruchomości na terenach
rekreacyjnych w obrębie Nowej Wsi Małej
oraz Kantorowic.

4. Dofinansowania do przydomowych oczyszczalni
ścieków.

5. Sukcesywne uzupełnianie oświetlenia ulicznego.



Udział Gminy 

w stowarzyszeniach

oraz współpraca

z organizacjami 
pozarządowymi



Udział gminy w stowarzyszeniach –
- co nam daje? 

Gmina Lewin Brzeski jest członkiem czterech
stowarzyszeń, tj.

• Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”,

• Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”,

• Związku Gmin Śląska Opolskiego

• Aglomeracji Opolskiej.



Udział Gminy w stowarzyszeniach –
- co nam daje? 

• Związek Gmin Śląska Opolskiego — grupowy zakup
energii elektrycznej.

• LGD „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” —
pozyskiwanie środków na realizowane projekty w ramach
unijnych perspektyw na lata 2014-2020.

• Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”
— 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 2017 roku wynosiły 235 000 zł.

Ogłoszono następujące konkursy ofert:

• upowszechniane kultury fizycznej i sportu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie

piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”

• ochrona i promocja zdrowia pn.: „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 zadań zleconych w trybie pozakonkursowym Gmina przekazała w 2017 r. środki finansowe w

kwocie 9 500,00 zł na zadania publiczne:

• „Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej” oraz

• „Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych”

Wartym dodania jest również fakt, iż w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wspierane są Uczniowskie Kluby Sportowe.



Działania na rzecz 
mieszkańców 



Pomoc społeczna
W roku 2017 na realizację zadań z pomocy społecznej wydatkowano kwotę łącznie

15 709 660 zł, w podziale na:

1. Pomoc społeczną: 3 051 804 zł, w tym m.in.:

• domy pomocy społecznej – 549 068 zł

• pieczę zastępczą – 280 349 zł

• zasiłki stałe – 532 929 zł

• zasiłki celowe i okresowe – 429 727 zł

2. Rodzinę: 12 657 856 zł, w tym m.in.:

• Program 500+: 7 162 234 zł

• Świadczenia rodzinne i alimentacyjne: 5 329 595 zł



W celu zapewnienia bezpieczeństwa

korzystających z miejsca wyznaczonego do

kąpieli w Lewinie Brzeskim - w terminie od 24

czerwca do 3 września 2017 r. - 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.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
korzystających  z miejsca wyznaczonego 

do kąpieli w Lewinie Brzeskim



Stała 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:

• umieszczenie banerów informujących o lokalizacji terenów inwestycyjnych,

• stworzenie strony internetowej z informacjami dla potencjalnych inwestorów,

• stałe nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi podjęciem

działalności gospodarczej na terenach inwestycyjnych,

• uczestnictwo w targach oraz wizytach studyjnych, zarówno w kraju, jak i zagranicą.



Nowa aplikacja mobilna

Końcem roku 2017 podpisałem umowę na nową aplikację mobilną, która
w profesjonalny i nowoczesny sposób zapewni komunikację samorządu z mieszkańcami
we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Moduły dostępne w aplikacji, to m.in.:
• aktualności,
• wydarzenia,
• wyszukiwarka zasobów lokalnych,
• kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami,
• mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń),
• integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania.



Przed nami jeszcze wiele pracy.

Dzięki jednak wysiłkom i solidnej pracy samorządu, zakres

zadań w poszczególnych obszarach będzie sukcesywnie

realizowany w miarę możliwości budżetu Gminy Lewin

Brzeski.

Pragnę zapewnić, iż wszystkie zgłaszane przez Państwa

problemy, są dla mnie ważne i nie będę szczędził wysiłków,

aby je skutecznie rozwiązywać.



Dziękuję Państwu za uwagę! 

Niniejsza prezentacja zostanie opublikowana na stronie 

www.lewin-brzeski.pl


