
Projekt

z dnia  17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 r. poz. 994, 
zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432, poz. 2500) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 
2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz.62, zm. poz.1000, poz. 1366,poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 ) Rada 
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 144), wprowadza się 
następujące zmiany: 
- zmniejszenie planowanych dochodów 3.291.927,92 zł
- zwiększenie planowanych dochodów 164.493,17 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków 4.484.409,58 zł
- zwiększenie planowanych wydatków 1.356.974,83 zł
- przeniesienie planowanych wydatków 51.497 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku z planowanymi zmianami: 

1) Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie nadane 
załącznikiem Nr 2;

2) Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr III /18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie nadane 
załącznikiem Nr 3;

3) Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie nadane 
załącznikiem Nr 4.
§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

Plan dochodów 50.564.469,32 zł
Plan wydatków 50.697.057,58 zł
Plan  przychodów 1.940.342,60 zł
Plan rozchodów 1.807.754,34 zł

§ 4. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.
Sporządził:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

 I.  Zmniejszenie planowanych dochodów 3.291.927,92 zł

a) dochody majątkowe: 3.291.927,92 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 465.610,38 zł
Rozdział 
75412 Ochotnicze straże pożarne 465.610,38 zł

w tym:

§ 6257

dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich – zaliczka)

465.610,38 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 676.612,86 zł
Rozdział 
90095 Pozostała działalność 676.612,86 zł

w tym:

§ 6257

dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich – zaliczka)

676.612,86 zł

3. Dział 926 Kultura fizyczna 2.149.704,68 zł
Rozdział 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.149.704,68 zł

w tym:

§ 6257

dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich – zaliczka)

2.149.704,68 zł

II. Zwiększenie planowanych dochodów 164.493,17 zł

a) dochody  majątkowe: 164.493,17 zł

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.977,97 zł
Rozdział 
90095 Pozostała działalność 23.977,97 zł

w tym:

§ 6257

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich – zaliczka)

23.977,97 zł
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2. Dział 926 Kultura fizyczna 140.515,20 zł
Rozdział 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 140.515,20 zł

w tym:

§ 6257

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków
o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich – zaliczka)

140.515,20 zł

III. Zmniejszenie planowanych wydatków 4.484.409,58 zł

a) wydatki  majątkowe: 4.484.409,88 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 743.797,33 zł
Rozdział 

75412 Ochotnicze straże pożarne 743.797,33 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 743.797,33 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.212.654,92 zł
Rozdział 

90095 Pozostała działalność 1.212.654,92 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.212.654,92 zł

3. Dział 926 Kultura fizyczna 2.527.957,33 zł
Rozdział 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.527.957,33 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.527.957,33 zł

IV. Zwiększenie planowanych wydatków 1.356.974,83 zł

a) wydatki majątkowe:

1. Dział 600 Transport i łączność 265.000 zł
Rozdział 

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 zł

w tym:
- dotacja na inwestycje 100.000 zł

Rozdział 
60016 Drogi publiczne gminne 165.000 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.000 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000 zł
Rozdział 

70095 Pozostała działalność 150.000 zł

w tym:
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150.000 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 158.613,13 zł
Rozdział 

80101 Szkoły podstawowe 158.613,13 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 158.613,13 zł

4.Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 108.050 zł
Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg 35.000 zł
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90015
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.000 zł

Rozdział 
90095 Pozostała działalność 73.050 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 73.050 zł

5. Dział 926 Kultura fizyczna 675.311,70 zł
Rozdział 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 675.311,70 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 675.311,70 zł

V. Przeniesienie planowanych wydatków 51.497 zł

 Zmniejszenia:

a) wydatki  bieżące: 51.497 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.784 zł
Rozdział 
75416 Straż gminna ( miejska) 35.784 zł

w tym:
-wynagrodzenia i s\kładki od nich naliczone 32.384 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.858 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.542 zł

2. Dział 801 Oświata i wychowanie    15.713 zł
Rozdział 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.713 zł

w tym:
- dotacja na zadania bieżące 15.713 zł

Zwiększenia :

a) wydatki bieżące: 51.497 z

1. Dział 801 Oświata i wychowanie 15.713 zł
Rozdział 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.713 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 15.713 zł

2. Dział 926 Kultura fizyczna 35.784 zł
Rozdział 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35.784 zł

w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.784 zł

Uzasadnienie:
I. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 3.291.927,92 zł  następuje w 

związku z:
- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,1.Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin 
Brzeski’’
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(465.610,38 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020),
- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich   na zadaniu inwestycyjnym  pn. ,,Ochrona 

różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy
Lewin Brzeski” ( 676.612,86 zł – realizację  zadania podzielono na lata 2019 i 2020),

- zmniejszeniem dotacji w zakresie środków europejskich na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Budowa ścieżek 
pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski’’ (2.149.704,68 zł –  realizację zadania 
podzielono na lata 2019- 2020).

II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 164.493,77 zł  następuje w związku  z:
- wprowadzeniem dotacji w zakresie środków europejskich do zadania inwestycyjnego

pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy 
Lewin Brzeski”  (23.977,97  zł),

- wprowadzeniem dotacji w zakresie środków europejskich  do zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa 
ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski’’(140.515,20 zł).

III. Zmniejszenie planowanych wydatków  w wysokości 4.484.409,58 zł następuje w związku z:
- zadaniem inwestycyjnym pn.,, Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- 

budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski’’ (743.797,33 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na rok 
2020),

- zadaniem inwestycyjnym  pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na 
terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” (1.212.654,92 – realizacja  zadania w latach lata 
2019 i 2020),

- zadaniem inwestycyjnym  pn.,,  Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie 
Lewin Brzeski’’(2.527.957,33).

IV. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.356.974,83 zł  następuje w związku 
z wprowadzeniem   zadań po korekcie związanej z terminem realizacji
w tym:

- zadania inwestycyjnego  pn.,, Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na 
terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” (43.050 zł)

- zadania inwestycyjnego  pn.,,  Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin 
Brzeski’’(165.312 zł)

oraz  nowych zadań inwestycyjnych
w tym:

- ,,Przebudowa drogi gminnej , dz. nr 1250/9 w Lewinie Brzeskim’’ (165.000 zł),
- ,,Budowa budynku socjalnego dla LZS w m. Skorogoszcz’’(500.000 zł ),
- ,,Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski’’ ( dotacja dla 

Powiatu- 100.000 zł),
- wniesienia Aportu dla Spółki ZMK w Lewinie Brzeskim (150.000 zł),
- ,, Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kantorowice” ( 35.000 zł ),
- ,,Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice” 

(dokumentacja- 30.000 zł),
- ,,Przebudowa siedzisk na Stadionie w Lewinie Brzeskim’’ (9.999,70 zł),
- ,,Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Łosiów’’ (158.613,13 zł).

W celu uniknięcia błędu należy zaznaczyć, że zmniejszenia dochodów i wydatków pochodzących z dotacji 
w zakresie środków europejskich w zadaniach wymienionych w pkt I. i pkt III.  dokonuje się w pierwszej 
kolejności w całości ponieważ zostały one wprowadzone  załącznikiem. Nr  7 do uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.( Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 
20 grudnia 2018r.) a następnie w pkt III  i w  pkt IV wprowadza się tylko tą część, która będzie przedmiotem 
zaliczki  i wydatków w roku 2019).
V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 51.497 zł   dotyczy

zmniejszeń w tym:
- w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży miejskiej - zmniejszono zatrudnienie

do ½ etatu (35.784 zł),
- w planie dotacji dla Województwa Opolskiego w zakresie współdziałania w zakresie doradztwa

metodycznego dla nauczycieli (15.713 zł)
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwiększeniem środków dla jednostek oświatowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (15.713 zł ),
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- wydatki związane z wydatkami w zakresie utrzymania lodowiska (35.784 zł- energia, woda, umowa na 
obsługę w mc. styczeń, luty i grudzień 2019r).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:
Plan dochodów 50.564.469,32
w tym:
-dochody bieżące 47.105.467,00
-dochody majątkowe 3.459.002,32
Plan wydatków 50.697.057,58
w tym:
-wydatki bieżące 45.439.437,45
-wydatki majątkowe 5.257.620,13
Plan przychodów 1.940.342,60

Plan rozchodów 1.807.754,34
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

§ WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY
1 2 3 4

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z  budżetu Unii 
Europejskiej
-przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku  
w Strzelnikach na ośrodek kulturalno-edukacyjno-sportowy 
(283.903,-)

283.903,- -

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym
- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – 
Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin 
Brzeski - 507.826,60
- przebudowa drogi gminnej-  dz. Nr 125/9 w
 Lewinie Brzeskim – 165.000,-
- Aport do Spółki  ZMK w Lewinie Brzeskimi -150.000,-
- przebudowa pomieszczeń w PSP w Łosiowie- 158.613,-
- rozbudowa punktu selektywnej  zbiórki odpadów komunalnych 
w Lewinie Brzeskim – 125.000,-
-budowa budynku socjalnego w Lewinie Brzeskim- 550.000,-

1.656..439,60

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej
- budowa infrastruktury rekreacyjnej -tymczasowego lodowiska 
wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim – 
300.000,-
-budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego 
w Lewinie Brzeskim – 130.733,-

- 430.733,-

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
-przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza, 
Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna 
i Wronów – 21.198,18
- adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną   -  
165.090,92
- rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim  -   
60.080,92
- przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błażejowice  - 
118.974,44
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski –    
608.872,88
 budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim –  
51.804 ,-
- budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy  
Lewin Brzeski  -85.000 
- budowa infrastruktury rekreacyjnej -tymczasowego lodowiska 
wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim – 
166.000,- 

1.377.021,34
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Lp
1 2 3

- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim -
Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin 
Brzeski, przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w m. 
Łosiów, budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 
Lewin Brzeski oraz budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin 
Brzeski – 100.000,-

RAZEM: 1.940.342,60 1.807.754,34

Lewin Brzeski, styczeń 2019 r

Id: A6A7CAF8-824A-4A45-BE97-7971BEBED4A4. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

NA 2019 ROK

Lp. DZIAŁ ROZ
DZIAŁ § NAZWA JEDNOSTKI KWOTA PRZEZNACZENIE

1 2 3 4 5 6 7

I.
JEDNOSTKI ZALICZANE DO 
SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH

1.698.458,30

DOTACJE PODMIOTOWE 1.529.000

1. 921 92109 2480 Miejsko Gminny Dom Kultury 992.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury

2. 921 92116 2480 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 537.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek

DOTACJE CELOWE 169.458,30

1. 600 60014 6220 Starostwo Powiatowe Brzeg 100.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych- Przebudowa chodników  w  drogach powiatowych
na terenie Gminy Lewin Brzeski

2. 750 75020 2320 Starostwo Powiatowe Brzeg 3.253

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie 
stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa 
Powiatowego w Brzegu
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1 2 3 4 5 6 7

3. 750 75020 2320 Starostwo Powiatowe Brzeg 54.205,30

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie 
stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego 
Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu

4. 921 92120 2730 Starostwo Powiatowe Brzeg 12.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym 
do sektora finansów publicznych-  dotacja na remont 
zabytkowej dzwonnicy w m. Golczowice ( FS Golczowice)

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 319.000

DOTACJE CELOWE 319.000

1. 851 85195 2820 Turystyka aktywna osób 
niepełnosprawnych 8.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom-  turystyka aktywna osób niepełnosprawnych

2. 851 85195 2820 Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz osób dorosłych 5.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz osób dorosłych

3. 851 85195 2820 Dostępność osób niepełnosprawnych 
do rehabilitacji zawodowej i społecznej 6.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – dostępność osób niepełnosprawnych do  
rehabilitacji zawodowej i społecznej

4. 852 85228 2820
Opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi starszych i przewlekle 
chorych

50.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

5. 900 90001 6230 Montaż przydomowych oczyszczalni 
ścieków 15.000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni 
ścieków

6. 900 90005 6230 Wymiana źródeł ciepła 150.000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
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dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych –wymiana źródeł ciepła

7. 926 92605 2820

– upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu  w zakresie piłki nożnej, sekcji 
podnoszenia ciężarów  w tym 
utrzymanie obiektów sportowych

85.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów  w tym 
utrzymanie obiektów sportowych

OGÓŁEM 2.017.458,30

Lewin Brzeski, styczeń 2019r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Źródła finansowaniaLp. Dział, 
Rozdział

Nazwa zadania Kwota
Budżet gminy Kredyt, 

pożyczka
inne

1 2 3 4 5 6 7
1. 600 TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ
2.536.510,76 125.562,05 672.826,60 1.738.122,11

60004 Lokalny transport zbiorowy 2.271.510,76 25.562,05 507.826,60 1.738.122,11
1. Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie 
opolskim – Etap II oraz 
budowa centrum 
przesiadkowego w gminie 
Lewin Brzeski.

2.271.510,76 25.562,05 507.826,60
( kredyt)

1.738.122,11
(zaliczka)

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 100.000 0 0
1.Dotacja dla Starostwa 
Powiatowego w Brzegu

100.000 100.000 0 0

60016 Drogi publiczne gminne 165.000 0 165.000 0
1.Przebudowa drogi 
gminnej Dz. Nr 1250/9 
w Lewinie Brzeskim

165.000 0 165.000
( kredyt) 0

2. 700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 150.000 0 150.000 0

70095 Pozostała działalność 150.000 0 150.000 0
1. Aport dla Spółki ZMK 
w Lewinie Brzeskim 150.000 0 150.000

( kredyt) 0

3. 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 158.613,13 0,13 158.613 0

80101 Szkoły Podstawowe 158.613,13 0,13 158.613 0
1.Przebudowa pomieszczeń 
w Publicznej szkole 
Podstawowej w m. Łosiów

158.613,13 0,13 158.613,-
( kredyt) 0

4. 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
SRODOWISKA

1.109.113.60 249.481,59 125.000
( kredyt)

734.632,01

90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód

15.000 15.000 0 0

1. Dotacje na inwestycje- 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków

15.000 15.000 0 0

90002 Gospodarka odpadami 
komunalnymi 836.063,60 409,56 125.000 710.654,04

1. Rozbudowa i modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych 
w Lewinie Brzeskim

836.063,60 409,56 125.000
( kredyt)

710.654,04
(zaliczka)

90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

150.000 150.000 0 0

1.Dotacje na inwestycje- 
wymiana źródeł ciepła 150.000 150.000 0              0
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1 2 3 4 5 6 7
90015 Oświetlenie ulic, placów 

i dróg 35.000 35.000 0 0

1. Budowa oświetlenia 
ulicznego w m. Kantorowice 35.000 35.000 0 0

90095 Pozostała działalność 73.050 49.072,03 0 23.977,97
1.Ochrona różnorodności 
biologicznej obszarów 
parkowych i wodnych  na 
terenie Gminy Brzeg i Gminy 
Lewin Brzeski

43.050 19.072,03 0 23.977,97

2.Ochrona różnorodności 
biologicznej na obszarze 
Gminy Lewin Brzeski i Gminy 
Branice

30.000 30.000 0 0

5. 921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

446.179,19 162.276,19 283.903
( pożyczka)

0

92120 Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami

446.179,19 162.276,19 283.903
( pożyczka)

           0

Przebudowa zabytkowego 
budynku Willa XIX wieku 
w Strzelnikach na ośrodek 
kulturalno- rekreacyjno -

sportowy

446.179,19 162.276,19 283.903
(pożyczka)

0

6. 926 KULTURA FIZYCZNA 857.203,45 166.688,25 550.000 140.515,20
92605 Zadania w zakresie 

kultury fizycznej
857.203,45 166.688,25 550.000 140.515,20

1. Budowa ścieżek pieszo 
rowerowych w Gminie 
Popielów i w Gminie Lewin 
Brzeski

165.312 24.796,80 0 140.515,20

2. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego – altana ( FS 
Błażejowice)

7.000,- 7.000,- 0 0

3.Budowa altany na placu
 zabaw( FS Borkowice)

9.616,83 9.616,83 0 0

4. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego( FS Chróścina)

8.566,55 8.566,55 0 0

5. Urządzenie placu zabaw ( FS 
Leśniczówka)

7.726,76 7.726.76 0 0

6. Doposażenie placu zabaw 
i terenu rekreacyjnego( FS 
Nowa Wieś Mała)

14.702,38 14.702,38 0 0

7.Wiata na obiekcie 
rekreacyjno- sportowym ( FS 
Przecza)

9.000 9.000 0 0

8. Urządzenie terenu 
rekreacyjnego ( FS Ptakowice)

7.000 7.000 0 0

9.Doposazenie placu zabaw 
w sołectwie Skorogoszcz( FS 
Skorogoszcz)

4.816,40 4.816,40 0 0

10.Doposażenie siłowni 
zewnętrznej ( FS Wronów)

2.351,81 2.351,81 0 0

11.Zakup wewnętrznego placu 
zabaw  pod wiatę ( FS Przecza)

6.000 6.000 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
12.Projekt zagospodarowania 
terenu zielonego 
i rekreacyjnego( FS Różyna)

12.150 12.150
0 0

13.Osłony trybun boiska 
Olimpia w Lewinie Brzeskim 
(Samorząd Mieszkańców)

5.000 5.000 0 0

14.Budowa budynku 
administracyjno-technicznego 
dla Społecznej Straży 
Rybackiej w Lewinie Brzeskim 
( Samorząd Mieszkańców)

15.000 15.000 0 0

15.Budowa infrastruktury 
rekreacyjno-tymczasowego 
lodowiska wraz  z elementami 
towarzyszącymi w Lewinie 
Brzeskim

22.961,02 22.961,02 0 0

16.Budowa budynku 
socjalnego dla LZS 
w Skorogoszczy - 

550.000 0 550.000
( kredyt)

0

17.Przebudowa siedzisk na 
stadionie w Lewinie Brzeskim

9.999,70 9.999,70 0 0

RAZEM: 5.257.620,13 704.008,21 1.940.342,60 2.613.269,32
Lewin Brzeski,  styczeń 2019 r.
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