
Projekt 
 
z dnia  3 sierpnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
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; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. 
poz.1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 150), wprowadza się 
następujące zmiany:  

- zwiększenie  planowanych dochodów                          521.770,44  zł 
- zwiększenie planowanych wydatków 521.770,44  zł 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  § 2. W związku z planowanymi zmianami:  

1) Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr XVII /110/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie nadane  
załącznikiem Nr 2; 

2) Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr XVII /110/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie nadane  
załącznikiem Nr 3; 

§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi: 

Plan dochodów 62.371.943,02 zł 
Plan wydatków  64.177.543,75 zł 
Plan  przychodów 3.268.889,89 zł 
Plan rozchodów 1.463.289,16 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....................2020 r. 

I. Zwiększenie planowanych dochodów 521.770,44 zł  

   
 a) dochody bieżące 321.770,44 zł 
   
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 90.000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność 90.000 zł 
 w tym:  
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 90.000 zł 

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

136.478 zł 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  budżetu 
państwa 136.478 zł 

 w tym:  
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 136.478 zł 
3. Dział 852 Pomoc społeczna 65.292,44 zł 
Rozdział  85295 Pozostała działalność 65.292,44 zł 
 w tym:  

§ 2057 

- 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 )   

58.763,18 zł 

§ 2059 

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 (Współfinansowanie 
programów i projektów realizowanych ze środków, o których 
mowa w art.5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków , o 
których mowa w art.5 ust 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 

6.529,26 zł  

4. Dział 853 Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej  30.000 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność 30.000 zł 

§ 2057 

- 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 )   

25.500 zł 

§ 2059 

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 (Współfinansowanie 

4.500 zł 
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programów i projektów realizowanych ze środków, o których 
mowa w art.5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków , o 
których mowa w art.5 ust 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) 

   
 b) dochody majątkowe 200.000 zł 
   
1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.000 zł 

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia  prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000 zł 

   
II. Zwiększenie planowanych wydatków    521.770,44 zł 
   
 a) wydatki bieżące: 369.770,44 zł 
   
1. Dział 600 Transport i łączność 37.000 zł 
Rozdział 60016  Drogi publiczne  gminne 37.000 zł 
 w tym:  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.000 zł 
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa          55.000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami          10.000 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych           10.000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność 45.000 zł 
 w tym:  
 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.000 zł 
3. Dział 710 Działalność usługowa            12.000 zł 
Rozdział 71095 Pozostała działalność 12.000 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000 zł 
4. Dział 801 Oświata i wychowanie 16.000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6.000 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł 
5. Dział 852 Pomoc społeczna 65.292,44 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność  65.292,44zł 
 w tym:  
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 54.292,44 zł 
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.000 zł 
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność 30.000 zł 
 w tym:  
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.000 zł 
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 151.178  zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi            10.000  zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych           10.000 zł 
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Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi            10.000 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         10.000 zł 
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami         131.178 zł 
 w tym:  
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        131.178 zł 
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.300 zł 
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.300 zł 
 w tym:  
 - dotacje na zadania bieżące 3.300 zł 
   
 b) wydatki majątkowe: 152.000 zł 
   
1. Dział 750 Administracja publiczna 50.000 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000 zł 
 w tym:  
 - inwestycje i wydatki inwestycyjne           50.000 zł 
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68.000 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł 
 w tym:  
 - dotacje na inwestycje 20.000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg           48.000 zł 
 w tym:  
 - inwestycje i wydatki inwestycyjne           48.000 zł 
3.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34.000 zł 
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             34.000 zł 
 w tym:  
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.000 zł 

Uzasadnienie: 

I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości  521.770,44 zł  następuje w związku z: 

᠆ wykonaniem planu w zakresie wpływów z różnych dochodów - dotyczy zwrotu za media  najemców 
lokali komunalnych  (90.000 zł ), 

᠆ wykonaniem  planu  podatku dochodowego od osób prawnych ( 136.478 zł ), 

᠆ podpisaniem porozumienia wstępnego na realizację projektu w ramach RPO WO pn. ,, Bliżej rodziny 
i dziecka – III edycja ‘’ – kwota środków na realizację  65.292,44 ( projekt realizowany przez Świetlicę 
Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim) , 

᠆ podpisaniem umowy na realizację projektu w ramach RPO WO   pn. ,,Rodzinna Przystań”- kwota 
środków na realizację  30.000 zł  ( projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lewinie Brzeskim), 

᠆ wprowadzeniem dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości tj.  działek rekreacyjnych  - 200.000 zł . 

II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 521.770,44 zł  dotyczy: 

᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 37.000 zł z przeznaczeniem na  remonty dróg gminnych, 

᠆ zabezpieczenia kwoty w wysokości 10.000 zł na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , 

᠆ zabezpieczenia środków na remont lokali komunalnych ( 45.000 zł ), 

᠆ zabezpieczenia środków na utrzymanie targowiska ( 12.000 zł ), 
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᠆ zabezpieczenia  środków na  wykonanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej  w budynku PSP 
Skorogoszcz ( 6.000 zł ), 

᠆ zabezpieczenia  środków na  wykonanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej  w budynku Przedszkola 
Nr 1 w Lewinie Brzeskim  ( 10.000 zł ), 

᠆ wydatków w ramach projektu  RPO WO pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” – kwota środków -  
65.292,44 ( projekt realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim) , 

᠆ wydatków w ramach projektu RPO WO   pn. ,,Rodzinna Przystań”- kwota środków na realizację  
30.000 zł  (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie 
Brzeskim), 

᠆ zabezpieczenia środków na  zakup pojemników  na odpady - 10.000 zł , 

᠆ zabezpieczenia środków związanych z odkomarzaniem terenów  gminnych (10.000 zł ), 

᠆ zabezpieczenia środków na realizację Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 
zawierających  azbest – w 2020 roku (131.178 zł), 

᠆ zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na remont dzwonnicy 
w m. Golczowice (3.300 zł), 

᠆ zabezpieczenia wydatków majątkowych w zakresie zamontowania kotła c.o. w budynku Ratusza  Urzędu 
Miejskiego i wymiany drzwi wejściowych do budynku (50.000 zł) 

᠆ zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (20.000 zł), 

᠆ zabezpieczenia środków w zakresie oświetlenia ulic (48.000 zł), 

᠆ dostosowanie budynku Willa XIX w Strzelnikach na przeniesienie Wydz. Podatkowego  (29.000 zł), 

᠆ zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich Kościoła ewangelickiego 
w Lewinie Brzeskim (5.000 zł). 

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi: 
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Plan dochodów 62.371.943,02 

w tym:  
-dochody bieżące 58.432.901,66 
-dochody majątkowe 3.939.041,36 
Plan wydatków 64.177.543,75 
w tym:  
-wydatki bieżące 56.943.845,28 
-wydatki majątkowe 7.233.698,47 

Plan przychodów 3.268.889,89 
Plan rozchodów 1.463.289,16 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2020 r. 

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

NA 2020 ROK 

Lp. DZIAŁ ROZ 
DZIAŁ § NAZWA JEDNOSTKI KWOTA PRZEZNACZENIE 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 
   JEDNOSTKI ZALICZANE DO 

SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH 

1.867.607,25 
 

    DOTACJE PODMIOTOWE 1.710.000  

1. 921 92109 2480 Miejsko Gminny Dom Kultury 1.100.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury 

2. 921 92116 2480 Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna 600.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek 

3. 851 85111 2780 Brzeskie Centrum  Medyczne 10.000 Dotacja celowa z budżetu dla publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej -utworzenie oddziału paliatywnego 

    DOTACJE CELOWE 157.607,25  

1. 750 75020 2320 Starostwo Powiatowe Brzeg 3.555 

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 

2. 750 75020 2320 Starostwo Powiatowe Brzeg 54.526,25 

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 
 

3. 921 92109 6220 Miejsko Gminny Dom Kultury 89.226 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  i dofinansowanie  
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kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych- 
dofinansowanie projektu  pn.,, Rybołówstwo – edukacja poprzez 
zabawę’’ 

4. 921 92120 2730 Starostwo Powiatowe Brzeg 10.300 

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 440.500  

    DOTACJE CELOWE 440.500  

1. 754 75412 6230 Zakup kamery termowizyjnej  5.000 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – zakup kamery termowizyjnej przez OSP  
Skorogoszcz 

2. 754 75412 6230 Zakup nożyc hydraulicznych 7.500 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom- zakup nożyc hydraulicznych OSP Łosiów 

3. 851 85195 2820  Turystyka aktywna osób 
niepełnosprawnych 6.000 

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

4. 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 

5. 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 

6. 851 85195 2820 Konkurs wiedzy osób 
niepełnosprawnych 6.000 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

7. 852 85228 2820 Opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi starszych 50.000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
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i przewlekle chorych stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi starszych i przewlekle chorych 

8. 900 90001 6230 Montaż przydomowych oczyszczalni 
ścieków 35.000 

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

9. 900 90005 6230 Wymiana źródeł ciepła 150.000 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych –wymiana źródeł ciepła 

10. 926 92605 2820 

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

170.000 

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 2.308.107,25 
 

Lewin Brzeski, sierpień 2020 r.

Id: E82CA3F9-17FE-4A4B-9439-9C81556CBBD8. Projekt Strona 3



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia .................... 2020 r. 

                                      WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020 
 

Źródła finansowania Lp. Dział, 
Rozdzia

ł 

Nazwa zadania Kwota 
Budżet 
gminy 

( środki 
własne) 

Kredyt 
Pożyczka 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 050 RYBOŁÓWSTWO I 

RYBACTWO 
528.890 20.000 508.890 0 

 05095 Pozostała działalność 528.890 20.000 508.890 0 
  1.Budowa budynku 

administracyjno- 
Technicznego dla 
Społecznej Straży 
Rybackiej Lewin Brzeski 

 
528.890 

 
20.000 

 
217.000 

( pożyczka) 
291.890 
( kredyt) 

 
0 

 
2. 

 
600 

TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

 
2.020.000 

 
20.000 

 
300.000 

 
1.700.000 

 60004 Lokalny transport 
zbiorowy 

2.000.000 0 300.000 1.700.000 

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

2.000.000 0 300.000 
1.700.000 
( zaliczka 

Unia) 

 60016 Drogi publiczne gminne 20.000 20.000 0 0 
  1. Przebudowa drogi 

gminnej ul. Rynek w 
Lewinie Brzeskim 

20.000 20.000 0 0 

3. 700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 807.000 7.000 800.000 0 

 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 7.000 7.000 0 0 

  1.Wykupienie lokalu 
mieszkalnego Lewin 
Brzeski ul. Piasta 
Kołodzieja(udziały) 

7.000 7.000 0 0 

 70095 Pozostała działalność 800.000 0 800.000 0 
  1. Wniesienie wkładów do 

Spółki ZMK Sp. z. o. o. 800.000 0 800.000 0 

4. 750 ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 50.000 50.000 0 0 

 75023 Urzędy gmin ( miast i 
miast na prawach 
powiatu) 

50.000 50.000 0 0 

  1.Remint budynku Ratusza i 
wymiana źródła ciepła 50.000 50.000 0 0 

5. 754 BEZPIECZENSTWO I 
OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

1.000.197,33 207.177 354.324,83 438.695,50 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000.197.33 207.177 354.324,83 438.695,50 
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  1.Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej- 
budynków OSP w Gminie 
Lewin Brzeski 

957.697,33 164.677 354.324,83 
438.695,50 
( zaliczka 

Unia) 

  2. Budynek OSP Łosiów – 
dokumentacja techniczna 30.000 30.000 0 0 

  3.Dotacja dla OSP- w 
Skorogoszczy – zakup 
kamery termowizyjnej 

5.000 5.000 0 0 

  4. Dotacja dla OSP Łosiów- 
zakup nożyc 
hydraulicznych 

7.500 7.500 0 0 

6. 900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
SRODOWISKA 

2.124.584,92 562.100 556.072,06 1.006.412,86 

 90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 35.000 35.000 0 0 

  1.Dotacje na inwestycje- 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 

35.000 35.000 0 0 

 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

808.900 479.100 0 329.800 

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

  2. Wymiana i likwidacja  
indywidualnych źródeł 
ciepła na ekologiczne na 
obszarze Gminy Lewin 
Brzeski – ochrona 
powietrza 

658.900 329.100 0 
329.800 

( zaliczka 
Unia) 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 48.000 48.000   

  1.Budowa linii kablowej 
oświetlenia ulicznego w 
Lewinie Brzeskim 

48.000 48.000   

       
 90095 Pozostała działalność 1.232.684,92 0 556.072,06 676.612,86 
  1.Ochrona różnorodności 

biologicznej obszarów 
parkowych i wodnych na 
terenie Gminy Brzeg i 
Gminy Lewin Brzeski 

1.232.684,92 0 556.072,06 
676.612,86 
( zaliczka 

Unia) 

7. 921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

553.434 259.531 283.903 10.000 

 92109 Domy o ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 102.226 97.226 0 5.000 

  1.Renowacja miejsca 
spotkań eucharystycznych 
 pod krzyżem - 
Leśniczówka 

6.000 1.000 0 
5.000 

Inicjatywa 
sołecka 

  2.Dotacja na inwestycje dla 
MGDK w Lewinie 
Brzeskim 

89.226 89.226   
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  3.Przeprowadzenie prac 
przy budynku w m. Sarny 
Małe (FS) 

7.000 7.000   

 92120 Ochrona zabytków i 
opieka nad zabytkami 445.208 161.305 283.903 0 

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

440.208 156.305 283.903 
( pożyczka) 0 

  2.Prace konserwatorskie 
Kościoła ewangelickiego w 
Lewinie Brzeskim 

5.000 5.000 0 0 

 92195 Pozostała działalność 6.000 1.000 0 5.000 
  1.Poprawa wyglądu 

świetlicy wiejskie- elewacja 
budynku Sarny Małe 

6.000 1.000 0 
5.000 

Inicjatywa 
sołecka 

8 . 926 KULTURA FIZYCZNA 149.592,22 129.592,22 0 20.000 
 92605 Zadania w zakresie 

kultury fizycznej 
149.592,22 129.592,22 0 20.000 

  1. Zakup urządzeń na plac 
zabaw – zestaw Junior nr 3 
(FS Błażejowice) 

8.487 8.487 0 0 

  2. Zakup i montaż urządzeń 
zielonej siłowni (FS 
Jasiona) 

4.936,51 4.936,51 0 0 

  3.Budowa altany do spotkań 
(FS Kantorowice) 

10.000,- 10.000 0 0 

  4.Urządzenie placu zabaw 
oraz terenu rekreacyjnego 
 (FS Leśniczówka) 

3.553 3.553 0 0 

  5. Budowa altany na terenie 
rekreacyjnym w Mikolinie  
( FS Mikolin) 

12.000 7.000 0 5.000 
Inicjatywa 

sołecka 
  6. Zagospodarowanie  

terenu rekreacyjnego ,, 
Jana” (FS Nowa Wieś 
Mała) 

14.090,66 14.090,66 0 0 

  7.Doposazenie placu zabaw  
w  m. Skorogoszcz  oraz 
doposażenie placu zabaw ( 
FS Skorogoszcz) 

16.848,80 16.848,80 0 0 

  8.Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej relacji Strzelniki 
– Łosiów wraz z budową 
centrum przesiadkowego  
przy stacji PKP w Łosiowie 

55.000 55.000   

  9.Budowa altany na placu 
rekreacyjno-sportowym w 
m. Chróścina ( FS  
Chróścina) 

9.836,25 4.836,25  5.000 
Inicjatywa 

sołecka 

  10.Doposażenie 
miejscowego  
placu zabaw m. Golczowice 

8.840 3.840  5.000 
Inicjatywa 

sołecka 
  11.Zakup huśtawki 

podwójnej i huśtawki ważka 
6.000 1.000  5.000 

Inicjatywa 
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- Przecza sołecka 
  RAZEM: 7.233.698,47 1.255.400,2

2 
2.803.189,89 3.175.108,36 

Lewin Brzeski, sierpień 2020 r.
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