
Projekt

z dnia  22 sierpnia 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 2019 r. poz. 506, 
zm. poz. 1309) 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 2019 r. poz. 869) 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: 
- zwiększenie  planowanych dochodów 985.192,72 zł
- zwiększenie  planowanych wydatków 985.192,72 zł
- przeniesienie planowanych wydatków 67.351,81 zł

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

1) Załączniki Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie
nadane załącznikiem  Nr 2.

§ 3.   § 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:
Plan dochodów                                           52.696.229,97 zł
Plan wydatków                                           54.120.918,23 zł
Plan  przychodów 3.184.018,18 zł
Plan rozchodów 1.759.329,92 zł

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

Województwa Opolskiego.

Opracował:
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.  Zwiększenie planowanych dochodów 985.192,72  zł

a)  dochody bieżące 952.598,64 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 47.770 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 47.770 zł

w tym:
     § 0970 - wpływy z różnych dochodów 47.770 zł
2. Dział  750  Administracja publiczna 76.400 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 50.000 zł

w tym:

§ 2330
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

50.000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26.400 zł
w tym:

§ 0960
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci   
 pieniężnej

26.400 zł

3. Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

 63.290 zł

Rozdział 75615
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych

11.500 zł

w tym:

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych  wpłat z tytułu 
podatków i opłat 11.500 zł

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

36.000 zł

w tym:
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 36.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  dochody jednostek 
samorządu terytorialnego 6.490 zł

w tym:
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.490 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących  dochód budżetu 
państwa 9.300 zł

w tym:
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.300 zł

4. Dział 758 Różne rozliczenia 60.647,64 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 60.647,64 zł
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w tym:

§ 2030
- dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo- gminnych)

60.647,64 zł

5. Dział 851 Ochrona zdrowia 21.000 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  21.000 zł

w tym:

§ 0480 - wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 21.000 zł

6.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 683.491 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 683.491 zł

w tym:

§ 0490
- wpływy z innych lokalnych opat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw

683.491 zł

b) dochody majątkowe: 32.594,08 zł

1. Dział 758 Różne rozliczenia 32.594,08 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 32.594,08 zł

§ 6330
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

32.594,08 zł

II. Zwiększenie  planowanych wydatków        985.192,72  zł

a) wydatki   bieżące: 938.192,72 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 3.000 zł
Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne 3.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 22.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.000 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna 95.150 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) 10.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł

Rozdział 75075 Promocja  jednostek samorządu terytorialnego 73.400 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.400 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 11.750 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.750 zł

4. Dział  801 Oświata i wychowanie 27.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 25.000 zł
w tym:
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- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000 zł
5. Dział 851  Ochrona zdrowia 21.000 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 21.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.000 zł

6.Dział 855 Rodzina    71.551,72 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 71.551,72 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.551,72 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 698.491 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 683.491 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 683.491 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000 zł

b) wydatki majątkowe: 47.000 zł

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 20.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000 zł

2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad  zabytkami 27.000 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.000 zł

III. Przeniesienie planowanych wydatków 67.351,81 zł

Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące: 35.000 zł

1 Dział 855 Rodzina 35.000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 35.000 zł

w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.000 zł

b) wydatki majątkowe: 32.351,81 zł

1. Dział 926 Kultura fizyczna 32.351,81 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 32.351,81 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.351,81 zł

Zwiększenia:

a) wydatki bieżące: 52.351,81 zł

1. Dział 750 Administracja publiczna 50.000 zł
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Rozdział 75075 Promocja  jednostek samorządu  terytorialnego 50.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 2.351,81 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.351,81 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.351,81 zł

b) wydatki majątkowe: 15.000 zł

1. Dział 926 Kultura fizyczna 15.000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000 zł

w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł

Uzasadnienie:
I. Zwiększenie  planowanych  dochodów w wysokości  985.192,72 zł następuje w związku z:

- wykonaniem dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej (47.770 zł),
- podpisaniem umowy w zakresie dotacji celowej od Marszałka Województwa Opolskiego 

z przeznaczeniem na organizację wspólnego zadania pn., Dożynki Wojewódzkie 2019’’ (50.000 zł),
- otrzymaniem darowizn 26.400 zł  w tym: od Firmy Azoty- 15.000 zł , Firmy Strunobet - 5.000 zł , BS 

Grodków- Łosiów 1.000 zł , BS Oława- 500 zł oraz drobne darowizny – 1.900 zł z przeznaczeniem na 
promocję  oraz otrzymaniem nagrody przez sołectwo Łosiów w konkursie

pn. ,,  Lider Odnowy Wsi’’- 3.000 zł,
- wykonaniem planu dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat

w zakresie podatków (11.500zł),
- wykonaniem dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (36.000 zł),
- wykonaniem planu dochodów w zakresie opłaty eksploatacyjnej (6.490 zł),
- zwiększonymi od zaplanowanych dochodów wpływami z tyt. podatku

od osób prawnych (9.300 zł),
- rozliczenia funduszu sołeckiego w zakresie wykonania wydatków bieżących (60.647,64 zł),
- zwiększonymi wpływami z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych (21.000 zł),
przeliczenia dochodów z tyt. opłaty pobieranej za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi (683.491 zł),

- rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 rok w zakresie wykonania
wydatków  inwestycyjnych   (32.594,08 zł).

II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 985.192,72 zł planuje się przeznaczyć na:
- remont parkingu we wsi Łosiów ( środki pochodzą z nagrody sołectwa Łosiów )- 3.000 zł,
- wydatki związane z remontami   lokali  komunalnych (22.000 zł),
- wydatki związane ze zwrotem kosztów udziału w postepowaniu odwoławczym (dot. przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.,, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Popielów 
i Gminy Lewin Brzeski” (10.000 zł ),

- wydatki związane z promocją (Dożynki – środki pochodzą z dotacji oraz darowizn-73.400 zł),
- wdrożenie programu  Finanse Vulcan  w Biurze Usług Wspólnych

Lewinie Brzeskim (11.750 zł),
- sporządzenie audytu energetycznego dla PSP Łosiów  (2.000 zł),
- zwrot kosztów  pobytu dzieci z Gminy Lewin Brzeski  w przedszkolach innych gmin  (25.000 zł),
- wydatki związane z profilaktyką alkoholową (21.000 zł),
- wydatki związane z pobytem dzieci w domach dziecka (71.551,72 zł),
- wydatki związane z gospodarką odpadami (683.491 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem czystości (15.000 zł),
- wydatki  związane  ze sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych  do inwestycji pn.,, Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice” (20.000 zł),
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- sporządzenie programu prac konserwatorskich oraz sporządzenie  programu robót  budowlanych  zgodnie 
z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu  dla obiektu kościoła  ewangelickiego 
(27.000 zł).

III. Przeniesienie planowanych wydatków  w wysokości  67.351,81 zł  dotyczy
zmniejszeń w tym:

- Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (zamiana finansowania - 35.000 zł),
- wydatków sołectwa Wronów (2.351,81 zł),
- wydatków Samorządu Mieszkańców  ( budowa budynku Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie 

Brzeskim- 15.000 zł ),
- zmniejszeniem  zadania pn. Budowa siedzisk na stadionie w Lewinie Brzeskim” (15.000 zł),

z przeznaczeniem na:
- zadania w zakresie promocji    (Dożynki , Lewin Biega…… - 50.000 zł),
- wydatki sołectwa Wronów        (zakup kosiarki 2.351,81 zł),
- zwiększeniem wydatków na  zadanie pn.  ,,Budowa siedzisk na stadionie w

Lewinie Brzeskim”  (15.000 zł środki pochodzące z budżetu gminy zastąpione środkami Samorządu 
Mieszkańców).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:
Plan dochodów 52.696.229,97

w tym:

-dochody bieżące 49.090.374,57

-dochody majątkowe 3.605.855,40

Plan wydatków 54.120.918,23

w tym:

-wydatki bieżące 48.090.723,02

-wydatki majątkowe 6.030.195,21

Plan przychodów 3.184.018,18

Plan rozchodów 1.759.329,92
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Załącznik Nr 2 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
3.162.623,89 181.486,60 1.243.015,18 1.738.122,11

60004 Lokalny transport zbiorowy 3.020.123,89 73.989,60 1.208.015,18 1.738.122,11
1. Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej 
w powiecie opolskim – Etap 
II oraz budowa centrum 
przesiadkowego w gminie 
Lewin Brzeski.

3.020.123,89 73.986,60 1.208.015,18
( kredyt)

1.738.122,11
(zaliczka)

60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000 100.000 0 0
1.Przebudowa/remont 
chodnika w drodze 
powiatowej w m. Przecza

100.000 100.000 0 0

60016 Drogi publiczne gminne 42.500 7.500 35.000 0
1.Przebudowa i remont dróg 
gminnych na terenie Gminy 
Lewin Brzeski

40.000 5.000 35.000
( kredyt) 0

2. Zakup wiaty 
przystankowej
 ( Nowa Wieś Mała )

2.500 2.500

2. 700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 239.653,49    89.653,49 150.000 0

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 48.000 48.000

1. działka Nr 808/8 
w Lewinie Brzeskim 4.000 4.000

2. Działka nr 338/65 Nowa 
Wieś Mała 9.000 9.000

3.Lokal mieszkalny ul. Piasta 
Kołodzieja 6/1 l w Lewinie 
Brzeskim

35.000 35.000

70095 Pozostała działalność 191.653,49 41.653,49 150.000 0
1. Aport dla Spółki ZMK 
w Lewinie Brzeskim 150.000 0 150.000

( kredyt) 0

2. Wykup samochodu 
SKODA Superb 1.8 TSI 
Ambition DSG nr nadwozia 
TMBAB73T3F9041420

41.653,49 41.653,49

3. 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 10.000 10.000 0 0

80104 Przedszkola 10.000 10.000
1. Zakup wewnętrznego 
placu zabaw  pod wiatę ( FS 
Przecza – 6000,-) 10.000 10.000

4. 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
SRODOWISKA

1.230.023,60 370.391,59 125.000
( kredyt)

734.632,01

Id: 0D5E98A6-6F70-4F6C-893C-2E3ADDF83C31. Projekt Strona 1



90001 Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód

50.000 50.000 0 0

1. Dotacje na inwestycje- 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków

30.000 30.000 0 0

2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z 
przepompowniami dla 
miejscowości Oldrzyszowice

20.000 20.000 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

235.910 235.910 0 0

1.Dotacje na inwestycje- 
wymiana źródeł ciepła 150.000 150.000 0              0

2. Wymiana źródeł ciepła dla 
budynków mieszkalnych
z terenu gminy Lewin 
Brzeski (85.910 zł),

85.910 85.910 0            0

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

530.679,19 246.776,19 283.903
( pożyczka)

0

92109 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

57.500 57.500

1.Remont świetlic wiejskich 
na terenie gminy Lewin 
Brzeski’’

57.500 57.500

92120 Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami

473.179,19 189.276,19 283.903
( pożyczka)

           0

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

446.179,19 162.276,19 283.903
(pożyczka)

0

2.Program prac 
konserwatorskich dla obiektu 
kościoła ewangelickiego w 
Lewinie Brzeskim

27.000 27.000

6. 926 KULTURA FIZYCZNA 857.215,04 166.699,84 550.000 140.515,20
92605 Zadania w zakresie 

kultury fizycznej
857.215,04 166.699,84 550.000 140.515,20
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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)

6.863,40 6.863,40 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)

12.202,38 12.202,38 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.Projekt zagospodarowania 
terenu zielonego 
i rekreacyjnego (FS Różyna)

12.150 12.150
0 0

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

5.000 5.000 0 0

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

27.961,02 27.961,02 0 0

13.Budowa budynku 
socjalnego dla LZS 
w Skorogoszczy 

550.000 0 550.000
( kredyt)

0

14.Przebudowa siedzisk na 
stadionie w Lewinie 
Brzeskim

24.999,70 24.999,70 0 0

15.połozenie kostki brukowej 
pod wiatą ( FS Sarny Małe)

6.000 6.000

RAZEM: 6.030.195,21 1.065.007,71 2.351.918,18 2.613.269,32
Lewin Brzeski,  sierpień 2019 r.
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