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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1372, zm. poz.1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, zm. poz. 1535, zm. poz. 1773) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na  rok 2022 w łącznej kwocie 63.600.377,49 zł,w tym: 

1) dochody bieżące  52.334.160,38 zł 
2) dochody majątkowe 11.266.217,11 zł 

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie :  69.063.779,78 zł,w tym: 

1) wydatki bieżące  52.570.418,44 zł 
w tym: 
wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 

147.900 zł 

2) wydatki majątkowe 16.493.361,34 zł 

-  zgodnie z załącznikiem Nr 2 

§ 3. 1. Deficyt  budżetu w kwocie 5.463.402,29 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 
z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz z wolnych środków. 

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 7.178.806,09 zł w tym: 

1) z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    -  4.704.849,09 zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia  
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach  (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy)  -    800.000 zł; 

3) wolnych środków , o których mowa w (art .217ust 2 pkt 6 ustawy) – 1.673.957 zł; 

- zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

3. Rozchody  budżetu Gminy z tytułu spłaty  pożyczek  i kredytów stanowią kwotę 1.715.403,80 zł z tytułu 
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 

- zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 9.576.643 zł, 

- zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. Tworzy się rezerwy w następujących wielkościach: 

1) rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł 
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2) rezerwę  celową w kwocie łącznej 200.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

§ 6. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
240.000 zł z przeznaczeniem  na  realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 227.000zł  oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
w wysokości 13.000zł,  

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.673.000zł 
z przeznaczeniem na wydatki  związane z realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
w wysokości 3.673.000zł, 

-  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych rachunków 
oświatowych jednostek budżetowych w następujących wielkościach: 

1) dochody w wysokości  34.000 zł 

2) wydatki w wysokości  34.000 zł 

- zgodnie z załącznikiem Nr 5  

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę  1.962.222,33 zł, w tym: 

1) dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.661.222,33 zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  301.000 zł, 

- zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 9. Ustala się kwoty dotacji celowych w wysokości 86.562,33 zł na: 

- zadania bieżące na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w wysokości 86.562,33 zł, 

-  zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5.504.849,09 zł 
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego do łącznej kwoty 800.000zł,. 

§ 11. Uchwala się plan nakładów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym w     wysokości  
16.493.361,34 zł, 

-  zgodnie z załącznikiem Nr 7  

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 465.938,29 zł stanowiącą fundusz sołecki,                                                
-  zgodnie z załącznikiem  Nr 8. 

§ 13. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych z budżetu wynosi 147.900 zł. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Lewina Brzeskiego do: 

1) zaciągania kredytu na sfinansowanie  przejściowego deficytu budżetu  w wysokości 800.000zł, 

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, 

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od 
nich naliczonych oraz wydatków majątkowych 
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. 

Opracował: 
Skarbnik Gminy 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BA9B3F66-08A7-4AEC-A3B1-90ECA422F183. Projekt Strona 3



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY 
NA ROK 2022 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Lp. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 
1 2 3 4 
1.       020 Leśnictwo 5.600 

2. 600 Transport i łączność 9.981.425,81 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.543.000 

4. 710 Działalność usługowa 18.000 
5. 750 Administracja publiczna 132.928 

6. 751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.608 

7. 752 Obrona narodowa 1.500 
8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.128 

9. 756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 21.941.782 

10. 758 Różne rozliczenia 13.401.458 
11. 801 Oświata i wychowanie 1.046.994 
12. 851 Ochrona zdrowia 240.000 

13. 852 Pomoc społeczna 1.509.087,58 

14. 855 Rodzina 9.443.000 

15. 900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.323.866,10 

  RAZEM:  
63.600.377,49 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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PROGNOZOWANE DOCHODY 
NA 2021 ROK 

WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 
DOCHODY BIEŻĄCE 

Lp. 
Dz. 

Rozdz. Wyszczególnienie § 
Projekt na 
2022 rok 

1 2 3 4 5 
1. 020 LEŚNICTWO  5.600 

 02001 Gospodarka leśna  5.600 

  

- wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek  zaliczanych  do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0750 5.600 

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  50.100 
 60004 Lokalny transport zbiorowy  100 
  - wpływy z różnych opłat, 0690 100 
 60016 Drogi publiczne gminne  50.000 

  

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorząd terytorialnego na podstawie 
odrębnych  ustaw, 0490 50.000 

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  793.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  200.000 

  
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości, 0550 50.000 

  

- wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek  zaliczanych  do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0750 150.000 

 70007 Gospodarowanie  mieszkaniowym zasobem gminy  593.000 

  

- wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek  zaliczanych  do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0750 580.000 

  -  wpływy z pozostałych odsetek,  0920 13.000 
4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  18.000 

 71035 Cmentarze  18.000 

  

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw, 0490 18.000 

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  132.928 
 75011 Urzędy wojewódzkie  130.828 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami, 2010 130.828 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  2.000 

  
-  wpływy z tytułu grzywien, mandatów  i innych kar 
pieniężnych  od osób fizycznych, 0570 600 

  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  
 komorniczej i kosztów upomnień, 0640 200 

  -  wpływy z pozostałych odsetek,  0920 800 
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  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 0940 400 
 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  100 
  -  wpływy z pozostałych odsetek, 0920 100 

6. 751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  2.608 

 75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa  2.608 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami, 2010 2.608 

7. 752 OBRONA NARODOWA  1.500 
 75212 Pozostałe wydatki obronne  1.500 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami, 2010 1.500 

8. 754 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA  9.128 

 75414 Obrona cywilna  8.928 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami, 2010 8.928 

 75416 Straż gminna (miejska)  200 

  
-  wpływy z tytułu grzywien, mandatów  i innych  kar 
pieniężnych od osób fizycznych, 0570 200 

9. 756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM  21.941.782 

 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  9.000 

  
-  wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej, 0350 9.000 

 75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  8.223.605 

  - wpływy z  podatku  od nieruchomości, 0310 7.435.492 
  - wpływy z  podatku rolnego, 0320 462.427 
  - wpływy z podatku leśnego, 0330 50.486 
  -wpływy z  podatku od środków transportowych, 0340 220.000 
  - wpływy z podatku  od czynności cywilnoprawnych, 0500 50.000 

  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień, 0640 200 

  
- wpływy z odsetek   od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat, 0910 5.000 
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75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych  3.969.354 

  - wpływy z podatku od nieruchomości, 0310 2.336.186 
  - wpływy z podatku  rolnego, 0320 1.207.868 
  - wpływy z podatku  leśnego, 0330 2.200 
  - wpływy z  podatku od środków transportowych, 0340 131.100 
  - wpływy z  podatku od spadków i darowizn, 0360 8.000 
  - wpływy z opłaty od posiadania psów, 0370 6.000 
  - wpływy z  podatku  od czynności cywilnoprawnych, 0500 250.000 

  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień, 0640 10.000 

  
- wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat, 0910 18.000 

 75618 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw  252.640 

  - wpływy z opłaty skarbowej, 0410 40.000 
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 0460 212.640 

 75621 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa  9.487.183 

  -wpływy z  podatku  dochodowego od osób fizycznych, 0010 9.204.561 
  -wpływy z  podatku dochodowego od osób prawnych, 0020 282.622 

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  13.401.458 

 75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego  9.052.563 

  - subwencje ogólne z budżetu państwa, 2920 9.052.563 
 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  4.298.547 
  - subwencje ogólne z budżetu państwa, 2920 4.298.547 
 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  50.348 
  - subwencje ogólne z budżetu państwa, 2920 50.348 

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  1.046.994 
 80101 Szkoły podstawowe  31.700 

  

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 
wydawanie świadectw, dyplomów,  zaświadczeń, 
certyfikatów i ich duplikatów, 0610 300 

  - wpływy z różnych opłat, 0690 300 
  - wpływy z pozostałych odsetek, 0920 300 

  

- wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek  zaliczanych  do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 0750 29.800 

  - wpływy z usług, 0830 1.000 
 80104    Przedszkola  998.170 

  
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, 0660 196.200 

  - wpływy z  pozostałych odsetek, 0920 500 

  

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego, 0670 357.200 
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych), 2030 444.270 

 

80149 

Realizacja zadań  wymagających  stosowania 
specjalnej  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 

 17.124 

  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, 0660 2.200 

  

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego, 

0670 8.900 

  

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

2030 6.024 

12. 851 OCHRONA ZDROWIA  240.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  240.000 

  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 0480 240.000 

13. 852 POMOC SPOŁECZNA  1.509.087,58 

 

 
85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej  

47.000 

  

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

 
               47.000 

 85214 
Zasiłki okresowe, celowe i  i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  244.000 

  

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

2030 244.000 

 85216 Zasiłki stałe              486.000 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo - gminnych), 2030 486.000 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej  209.779 

 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami,        2010 

 
 
 

1.779 

  

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

2030 208.000 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  70.000 
  - wpływy z usług, 0830 70.000 
 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  238.000 

  

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

2030 238.000 

 85295 Pozostała działalność  214.308,58 

  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków , o których 2057 214.308,58 
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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), 

14. 855 
 
RODZINA  9.443.000 

 85501 Świadczenia wychowawcze  4.884.000 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 2060 4.884.000 

 
85502 

Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  4.506.000 

  

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami, 

2010 4.506.000 

 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  12.000 

  

-środki na dofinansowanie  własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów( związków gmin, 
związków powiatowo- gminnych związków 
powiatów),samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł, 

2700 12.000 

 
85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 

 41.000 

  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami, 

2010 41.000 

15. 900 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

 
3.738.974,80 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  3.673.000 

  

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw, 0490 

 
 

3.660.000 

  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  
komorniczej i kosztów upomnień, 0640 

 
5.000 

  
-  wpływy z odsetek  od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat, 0910 

8.000 

 90005 0chrona powietrza atmosferycznego i klimatu  51.774,80 

  

- dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 
oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
wydatków klasyfikowanych  w paragrafie 205 
(finansowanie  programów ze środków  
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej), 

2001 44.274,80 

  

- środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych ,związków 

2700 7.500 
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powiatów) samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł, 

 90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

 
14.200 

  - wpływy z opłaty produktowej, 0400 200 
  - wpływy z różnych opłat, 0690 14.000 
  RAZEM  52.334.160,38 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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DOCHODY MAJĄTKOWE 

Lp. 
Dz. 
Rodz. Wyszczególnienie § 

Projekt na 
2022r. 

1 2 3 4 5 
1. 600 Transport i łączność  9.931.325,81 
 60004 Lokalny transport zbiorowy  4.908.152,31 

  

- 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), 6257 4.908.152,31 

 60016 Drogi publiczne gminne   

  
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, 6100 5.023.173,50 

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa  750.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  750.000 

  
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, 0760 50.000 

  
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 0770 700.000 

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  584.891,30 
 90095 Pozostała działalność  584.891,30 

  

-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), 6257 584.891,30 

  RAZEM:  11.266.217,11 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE 
NA 2022 ROK 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 

Lp. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA  
1 2 3 4 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.864.638,54 

2. 600 Transport i łączność 10.253.874,95 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.380.120 

4. 710 Działalność usługowa 128.000 

5. 750 Administracja publiczna 7.380.931,80 

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.608 

7. 752 Obrona narodowa 1.500 

8. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 1.161.536,77 

9 757 Obsługa długu publicznego 747.900 
10. 758 Różne rozliczenia 500.000 
11. 801 Oświata i wychowanie 19.435.147,22 
12. 851 Ochrona zdrowia 267.000 
13. 852 Pomoc społeczna 4.948.926,58 
14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.000 

   15 855 Rodzina 10.682.345 
16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.904.823,33 

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.074.847,38 

18. 926 Kultura fizyczna 317.580,21 
  RAZEM: 69.063.779,78 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE 
NA 2022 ROK 

z tego: w  
w tym: Dział 

Rozdz Dział-rozdział klasyfikacji budżetowej 
Plan na 

2022 rok w  
(4+7) 

zadania własne 
w  wydatki bieżące wydatki 

majątkowe 

Zadania zlecone 
i powierzone   

1 2 3 4 5 6 7 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.864.638,54 1.864.638,54 43.099,31 1.821.539,23 0 

01008 Melioracje wodne 7.299,31 7.299,31 7.299,31 0 0 
01030 Izby Rolnicze 35.000 35.000 35.000 0 0 
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.821.539,23 1.821.539,23 0 1.821.539,23 0 
01095 Pozostała działalność 800 800 800 0 0 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.253.874,95 10.253.874,95 53.171,59 10.200.703,36 0 

60004 Lokalny transport zbiorowy 4.908.352,31 4.908.352,31 200 4.908.152,31 0 
60016 Drogi publiczne gminne 5.345.522,64 5.345.522,64 52.971,59 5.292.551,05 0 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.380.120 1.380.120 1.380.120 0 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 60.000 60.000 0 0 

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 

1.320.120 1.320.120 1.320.120 0 0 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 128.000 128.000 128.000 0 0 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000 70.000 70.000 0 0 
71035 Cmentarze 45.000 45.000 45.000 0 0 
71095 Pozostała działalność 13.000 13.000 13.000 0 0 
750 Administracja publiczna 7.380.931,80 7.250.103,80 7.250.103,80 0 130.828 

75011 Urzędy Wojewódzkie 130.828 0 0 0 130.828 
75020 Starostwa powiatowe 86.562,33 86.562,33 86.562,33 0 0 
75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) 147.480 147.480 147.480 0 0 
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5.827.000 5.827.000 5.827.000 0 0 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 281.211,47 281.211,47 281.211,47 0 0 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 

718.750 718.750 718.750 0 0 

75095 Pozostała działalność 189.100 189.100 189.100 0 0 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 

2.608 0 0 0 2.608 
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SĄDOWNICTWA 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

2.608 0 0 0 2.608 

752 OBRONA NARODOWA 1.500 0 0 0 1.500 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500 0 0 0 1.500 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

1.161.536,77 1.152.608,77 302.608,77 850.000 8.928 

75412 Ochotnicze straże pożarne 1.080.000 1.080.000 230.000 850.000 0 
75414 Obrona cywilna 8.928 0 0 0 8.928 
75416 Straż gminna (miejska) 52.608,77 52.608,77 52.608,77 0 0 
75495 Pozostała działalność 20.000 20.000 20.000 0 0 
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 747.900 747.900 747.900 0 0 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 

600.000 600.000 600.000 0 0 

75704 
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego 

147.900 147.900 147.900 0 0 

758 RÓZNE ROZLICZENIA 500.000 500.000 0 0 0 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 500.000 0 0 0 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.435.147,22 19.435.147,22 19.299.917,22 135.230 0 

80101 Szkoły podstawowe 10.309.637,22 10.309.637,22 10.174.407,22 135.230 0 
1 2 3 4 5 6 7 

80104 Przedszkola 6.273.780 6.273.780 6.273.780 0 0 
80107 Świetlice szkolne 580.640 580.640 580.640 0 0 
80113 Dowożenie uczniów do szkół 571.850 571.850 571.850 0 0 
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75.100 75.100 75.100 0 0 
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

79.530 79.530 79.530 0 0 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  

1.544.610 1.544.610 1.544.610 0 0 
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851 OCHRONA ZDROWIA 267.000 267.000 267.000 0 0 
85153 Zwalczanie narkomanii 13.000 13.000 13.000 0 0 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 227.000 227.000 227.000 0 0 
85195 Pozostała działalność 27.000 27.000 27.000 0 0 
852 POMOC SPOŁECZNA 4.948.926,58 4.947.147,58 4.947.147,58 0 1.779 

85202 Domy pomocy społecznej 845.000 845.000 845.000 0 0 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

5.000 5.000 5.000 0 0 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej,  oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

58.750 58.750 58.750 0 0 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

350.000 350.000 350.000 0 0 

85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000 150.000 150.000 0 0 
85216 Zasiłki stałe 607.500 607.500 607.500 0 0 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.243.568 2.241.789 2.241.789 0 1.779 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
100.000 100.000 100.000 0 0 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 318.000 318.000 318.000 0 0 

85295 Pozostała działalność 271.108,58 271.108,58 271.108,58 0 0 

854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 

12.000 12.000 12.000 0 0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

12.000 12.000 12.000 0 0 

855 RODZINA 10.682.345 1.251.345 1.251.345 0 9.431.000 
85501 Świadczenia wychowawcze 4.884.000 0 0 0 4.884.000 
85502 Świadczenia  rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

4.704.015 198.015 198.015 0 4.506.000 

85504 Wspieranie rodziny 150.390 150.390 150.390 0 0 
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85508 Rodziny zastępcze 97.000 97.000 97.000 0 0 

85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

805.940 805.940 805.940 0 0 

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia  
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

41.000 0 0 0 41.000 

900 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

5.904.823,33 5.904.823,33        4.932.986,75 971.836,58 0 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44.004 44.004 29.004 15.000 0 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.673.000 3.673.000 3.673.000 0 0 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 187.000 187.000 187.000 0 0 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 272.853,97 272.853,97 243.553,97 29.300 0 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 179.232,78 179.232,78 59.232,78 120.000 0 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 714.000 714.000 700.000 14.000 0 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

14.200 14.200 14.200 0 0 

90095 Pozostała działalność 820.532,58 820.532,58 26.996 793.536,58 0 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

4.074.847,38 4.074.847,38 1.642.762,79 2.432.084,59 0 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.500.187,38 3.500.187,38 1.068.102,79 2.432.084,59 0 

92116 Biblioteki 574.660 574.660 574.660 0 0 

926 KULTURA FIZYCZNA 317.580,21 317.580,21 235.612,63 81.967,58 0 

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  317.580,21 317.580,21 235.612,63 81.967,58 0 
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RAZEM: 69.063.779,78 59.487.136,78 42.993.775,44 16.493.361,34 9.576.643 

Lewin Brzeski, listopad 2021r. 
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WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG RODZAJU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 
WYDATKI BIEŻĄCE 

Lp. Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA  
1 2 3 4 
1. 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43.099,31 

 
01008 Melioracje wodne 7.299,31 

 
 w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 7.299,31 
 

01030 Izby Rolnicze 35.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 35.000 

 
01095 Pozostała działalność 800 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 800 

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53.171,59 

 
60004 Lokalny transport zbiorowy 200 

 
 w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 200 
 

60016 Drogi publiczne gminne 52.971,59 

 
 

w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 52.971,59 

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.380.120 

 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
60.000 

 
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1.320.120 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 1.320.120 

   4. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 128.000 

 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 70.000 

 
71035 Cmentarze 45.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 45.000 

 
71095 Pozostała działalność 13.000 
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  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 13.000 

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.380.931,80 

 
75011 Urzędy Wojewódzkie 130.828 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 130.828 

 
75020 Starostwa powiatowe 86.562,33 

  w tym: 
- dotacje na zadania bieżące, 86.562,33 

 
75022 Rady Gmin 147.480 

 
 

w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
143.280 

4.200 
 

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.827.000 

 

 

w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 

 
70.000 

4.957.000 
800.000 

 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 281.211,47 

 
 

w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 281.211,47 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 718.750 

 

 

w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
8.500 

624.500 
85.750 

 
75095 Pozostała działalność 189.100 

 
 

w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
138.600 
50.500 

 
6. 751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

2.608 

 
75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 2.608 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 2.608 

   7. 752 OBRONA NARODOWA 1.500 

 
75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 1.500 
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8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 311.536,77 

 
75412 Ochotnicze straże pożarne 230.000 

 

 

w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
17.000 
36.000 

177.000 
 

75414 Obrona cywilna 8.928 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 8.928 

 75416 Straż gminna (miejska) 52.608,77 

 

 

w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 
47.808 

4.000,77 
800 

 
75495 Pozostała działalność 20.000 

 
 

w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 
18.000 
2.000 

9. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
747.900 

 
75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 
zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 

600.000 

 
 

w tym: 
-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego, 

 
600.000 

 
75704 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 147.900 

 

 

w tym: 
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty 
w danym roku budżetowym, 147.900 

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500.000 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 

 

 

w tym: 
- rezerwa ogólna,  
- rezerwa celowa, 
w tym: 
- zarządzanie kryzysowe (rezerwa), 

 
300.000 
200.000 

 
200.000 

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      
19.299.917,22 

 80101 Szkoły podstawowe 10.174.407,22 
 

 

w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
8.510.521,86 

215.970 
1.447.915,36 
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 80104 Przedszkola 6.273.780 
  w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
5.010.300 

98.700 
1.164.780 

 80107 Świetlice szkolne 580.640 
  w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
519.200 
13.800 
47.640 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 571.850 
  w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

480.400 
91.450 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75.100 
  w tym: 

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 75.100 

 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 

79.530 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 
63.850 
14.120 
1.560 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

1.544.610 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
1.432.120 

45.600 
66.890 

12. 851 OCHRONA ZDROWIA 267.000 

 
85153 Zwalczanie narkomanii 13.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
13.000 

 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 227.000 

 
 

w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

148.000 
79.000 

 
85195 Pozostała działalność 27.000 

 
 

w tym: 
- dotacje na zadania bieżące, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

 
26.000 
1.000 

13. 852 POMOC SPOŁECZNA 4.948.926,58 

 
85202 Domy pomocy społecznej 

845.000 
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  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 845.000 

 85205 Zadania w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5.000 

 
85213 

Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane  za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

58.750 

 
 w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
 

58.750 
 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

350.000 

 
 w tym: 

-  świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
 

350.000 
 

85215 Dodatki mieszkaniowe 150.000 

  w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

140.000 
10.000 

 85216 Zasiłki stałe 607.500 
  w tym: 

-  świadczenia na rzecz osób fizycznych, 607.500 
 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.243.568 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
2.041.683 

31.779 
170.106 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100.000 

  w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
-  dotacje na zadania bieżące, 

 
45.000 
55.000 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 318.000 

  w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
298.000 
20.000 

 85295 Pozostała działalność 271.108,58 

  w tym: 
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
15.000 

191.768,58 
64.340 

14. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.000 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.000 
  w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 12.000 

15. 855 RODZINA 10.682.345 

 85501 Świadczenia wychowawcze 
w tym: 

4.884.000 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

4.867.883 
0 

16.117 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia  na rzecz osób fizycznych, 

 
4.704.015 

 
 

33.201 
296.994 

4.373.820 
 85504 Wspieranie rodziny 150.390 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 
- świadczenia  na rzecz osób fizycznych, 

 
19.101 

128.289 
3.000 

 85508 Rodziny zastępcze 97.000 
  w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
 

97.000 
 85510 Działalność placówek  opiekuńczo-wychowawczych 805.940 

  w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

 
1.750 

458.490 
345.700 

 85513 Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane  za osoby 
pobierające niektóre świadczenia  rodzinne  oraz za osoby 
pobierające  zasiłki dla opiekunów 

41.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
41.000 

16. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 4.932.986,75 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29.004 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 29.004 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.673.000 
  w tym: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

 
18.000 

3.435.697 
219.303 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi 
187.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
187.000 

 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 243.553,97 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

 
192.353,97 

51.200 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 

59.232,78 
36.838,14 
22.394,64 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700.000 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 700.000 

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska 14.200 

  w tym: 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 14.200 

 90095 Pozostała działalność 26.996 
  w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
 

26.996 
17. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.642.762,79 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.068.102,79 

  w tym: 
- dotacje na zadania bieżące, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 
- wynagrodzenia i skłądki od nich naliczone, 

 
1.000.000 
67.302,79 

800 
 92116 Biblioteki 574.660 

  w tym: 
- dotacje na zadania bieżące, 

 
574.660 

18. 926 KULTURA FIZYCZNA 235.612,63 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  235.612,63 

  w tym: 
- dotacje na zadania bieżące, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 

 
85.000 

150.612,63 
  RAZEM: 52.570.418,44 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

Lp. DZIAŁ 
ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

1 2 3 4 
1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 1.821.539,23 
 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi    

1.821.539,23 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
1.821.539,23 

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.200.703,36 
 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.908.152,31 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.908.152,31 
 60016 Drogi publiczne gminne 5.292.551,05 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
 

5.292.551,05 
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 850.000 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 850.000 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 850.000 
4. 801 Oświata i wychowanie 135.230 
 80101 Szkoły podstawowe 135.230 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 135.230 
5. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 971.836,58 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000 
  w tym: 

- dotacje na inwestycje 
 

15.000 
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29.300 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 
 

29.300 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 120.000 
  w tym: 

- dotacje na inwestycje 
 

120.000 
 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg 14.000 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000 
 90095 Pozostała działalność 793.536,58 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 793.536,58 
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.432.084,59 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.432.084,59 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.432.084,59 
7. 926 KULTURA FIZYCZNA 81.967,58 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  81.967,58 
  w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 81.967,58 
  RAZEM: 16.493.361,34 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI ZLECONEJ GMINIE 

NA 2022 ROK 

Lp DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA w zł 

1. 750 Administracja publiczna 130.828 

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

2.608 

3. 752  Obrona narodowa 1.500 

4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8.928 

5. 852 Ośrodki pomocy społecznej 1.779 

6. 855 Rodzina 9.431.000 

  RAZEM: 9.576.643 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r 
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PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACHJI RZĄDOWEJ 

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 
NA 2022 ROK 

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE § DOCHODY 
w zł 

WYDATKI 
w zł 

1 2 3 4 5 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  130.828 130.828 

75011 Urzędy Wojewódzkie  130.828 130.828 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 

2010 130.828 

 
Wydatki bieżące:   130.828 
w tym:    

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone   130.828 

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI, 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA  

2.608 2.608 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa  

2.608 2.608 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 

2010 

2.608  
Wydatki bieżące:   2.608 
w tym    

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone   2.620 
752 OBRONA NARODOWA  1.500 1.500 

75212 Pozostałe wydatki obronne  1.500 1.500 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin)  
 ustawami 

2010 1.500 

 
Wydatki bieżące:   1.500 
w tym:    

 

- wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych   

1.500 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

8.928 8.928 

75414 Obrona cywilna  8.928 8.928 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 2010 8.928 8.928 
Wydatki bieżące:   8.928 

 
 
 
 
 
 w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń   
8.928 
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852 POMOC SPOŁECZNA  1.779 1.779 
85219  Ośrodki pomocy społecznej  1.779 1.779 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 

2010 1.779 

 
Wydatki bieżące:   1.779 
w tym    

 

- świadczenia  na rzecz osób fizycznych   1.779 
855  RODZINA  9.431.000 9.431.000 

85501 Świadczenia wychowawcze  4.884.000 4.884.000 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

2060 4.884.000 

 
Wydatki bieżące:    4.884.000 
w tym     
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane    16.117 

 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych   4.867.883 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

4.506.000 4.506.000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom (związkom gmin) ustawami 

2010 4.506.000 

 
Wydatki bieżące:   4.506.000 
w tym    
 - wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone   385.180 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych   4.120.820 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów  

41.000 41.000 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 

2010 41.000 

 
Wydatki bieżące:   41.000 
w tym    

 

- wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych   41.000 

 RAZEM:  9.576.643 9.576.643 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK 

§ WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY 
1 2 3 4 

903 Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej: 
- odnowa świetlic wiejskich na terenie gminy Lewin Brzeski- 
906.930,09 kanalizacja Oldrzyszowice – 1.151.919, 

2.058.849,09 

 
 

- 

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach (Rozbudowa  budynku użyteczności publicznej 
OSP w m. Łosiów – 800.000 zł  środki pochodzą z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  otrzymanych w 2021 roku) 

 
 
 

800.000 

 
 
 

- 

950 Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.673.957 - 
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

(środki na udział własny): 
- odnowa świetlic – 1.505.000, 
- park Skorogoszcz – 208.000, 
- utwardzony dojazd do posesji – 264.000, 
- kanalizacja sanitarna Oldrzyszowice - 669.000, 

     2.646.000              - 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza, 
Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i 
Wronów – 100.000, 
- rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim  
60.080,92,  
- 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 pieszo-rowerowej oraz przebudowa drogi 
gminnej ulicy Cmentarnej w m. Łosiów, budowa i przebudowa dróg 
gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski oraz budowa oświetlenia 
– 66.666, 
- budowa infrastruktury  pieszo- rowerowej, budowa dróg gminnych 
- 206.800, 
- budowa OSP, Parki, Aport - 146.180, 
- kredyt na Most w Lewinie Brzeskim  - 115.000, 
- kredyt ścieżki, kościół, parki – 275.000, 

-     1.715.403,80 

 RAZEM: 7.178.806,09 1.715.403,80 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH 

          NA 2022 ROK 

                   

DOCHODY 
w tym: 

WYDATKI 
w tym: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
STAN 

FUNDUSZU 
NA 

01.01.2022 r. WŁASNE OGÓŁEM 
WYNAGRODZENIA 

I POCHODNE OD 
WYNAGRODZEŃ 

POZOSTAŁE OGÓŁEM 

OGÓŁEM 
STAN 

FUNDUSZU 
NA 

31.12.2022r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

DOCHODY WŁASNE 
JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH 0 34.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000 0 

 w tym:         

 1. Szkoły podstawowe 0 24.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000 0 

 2. Przedszkola 0 10.000 10.000 0       10.000 10.000 10.000 0 

 OGÓŁEM 0 34.000 34.000 0      34.000 34.000 34.000 0 

Lewin Brzeski, listopad 2021r. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK 

Lp. DZIAŁ ROZ 
DZIAŁ § NAZWA JEDNOSTKI KWOTA PRZEZNACZENIE 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 
   JEDNOSTKI ZALICZANE DO 

SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH 

1.661.222,33 
 

    DOTACJE PODMIOTOWE    1.574.660  

1. 921 92109 2480 Miejsko Gminny Dom Kultury 1.000.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury 

2. 921 92116 2480 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 574.660 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek 

    DOTACJE CELOWE    86.562,33  

1. 750 75020 2320  Powiat Brzeg      4.175 

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  Powiat Brzeg 82.387,33 

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 

II.    
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 
DOTACJE CELOWE 

    301.000 
 

 

1. 851 85195 2820 Turystyka aktywna osób 
niepełnosprawnych 6.000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
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stowarzyszeniom -  turystyka aktywna osób niepełnosprawnych 

2. 851 85195 2820 Rehabilitacja dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej oraz osób dorosłych 8.000 

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

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. 851 85195 2820 Konkurs wiedzy osób 
niepełnosprawnych 6.000 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób 
Niepełnosprawnych 

5. 852 85228 2820 
Opieka pielęgniarska w środowisku 
domowym ludzi starszych i przewlekle 
chorych 

55.000 

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

6. 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 

7. 900 90005 6230 Wymiana źródeł ciepła      120.000 

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

8. 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 1.962.222,33 
 

Lewin Brzeski, listopad 2021 r. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022 

Źródła finansowania Lp Dział, 
Rozdzi

ał 

Nazwa zadania Kwota 
Budżet gminy 

(Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych) 

Kredyty 
Pożyczki 

inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 010 Rolnictwo i 

łowiectwo 
1.821.539,23 620,23 1.820.919  

 01044 Infrastruktura 
sanitacyjna wsi 

1.821.539,23 620,23 1.820.919  

  1.Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z 
przepompowniami 
dla miejscowości 
Oldrzyszowice 

1.821.539,23 620,23 669.000 
(kredyt) 

1.151.919 
(pożyczka) 

 

 
2. 

 
600 

 
TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ 

10.200.703,36 5.028.551,05 264.000 4.908.152,31 

 60004 Lokalny transport 
zbiorowy 

4.908.152,31 0 0 4.908.152,31 

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

4.908.152,31 0 0 4.908.152,31 
(zaliczka Unia) 

 60016 Drogi publiczne 
gminne 5.292.551,05 5.028.551,05 264.000 0 

  1.Utwardzony 
dojazd do 
zamieszkałych 
posesji na terenie 
Gminy Lewin 
Brzeski 

5.287.551,05 

5.023.173,50 
(Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
lokalnych) 

377,55 
(budżet Gminy) 

264.000 
(Kredyt) 0 

  2. Zakup wiaty 
przystankowej (FS 
Nowa Wieś Mała) 

5.000 5.000 0 0 

3. 754 BEZPIECZENST
WO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAR
OWA 

850.000     850.000 0 0 

 75412 Ochotnicze straże 
pożarne 

     850.000     850.000 0 0 

  1. Rozbudowa 
budynku  
użyteczności 

850.000 
800.000 

(środki art.217 
ust.2pkt8 ustawy) 

0 0 
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publicznej OSP w m. 
Łosiów 

50.000 
(budżet gminy) 

4. 801 OŚWIATA I 
WYCHOWANIE 135.230    135.230 0 0 

 80101 Szkoły podstawowe 135.230    135.230 0 0 
  1.Adaptacja  Sali 

gimnastycznej w 
PSP Łosiów na sale 
lekcyjne   i 
bibliotekę 

135.230 135.230 0 0 

5. 900 GOSPODARKA  
KOMUNALNA I 
OCHRONA 
SRODOWISKA 

971.836,58 178.945,28 208.000  
584.891,30 

 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 

 
90004 

Utrzymanie zieleni 
w miastach i 
gminach 

29.300 29.300 0 0 

  1.Zakup kosiarki – 
traktorka (FS Sarny 
Małe) 

7.800 7.800 0 0 

  2.Zakup kosiarki – 
traktorka (FS Nowa 
Wieś Mała ) 

12.500 12.500 0 0 

  3. Zakup kosiarki – 
traktorka(FS 
Różyna) 

9.000 9.000 0 0 

 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

120.000 120.000 0 0 

  1.Dotacje na 
inwestycje- 
wymiana źródeł 
ciepła 

120.000 120.000 0 0 

 90015 Oświetlenie uli, 
placów i dróg 14.000 14.000 0 0 

  1.Słupy 
oświetleniowe          
(FS Sarny Małe). 

2.000 2.000 0 0 

  2.Punkt świetlny (FS 
Borkowice). 7.000 7.000 0 0 

  3. Projekt na słup 
elektryczny (FS 
Oldrzyszowice). 

5.000 5.000 0 0 

 90095 Pozostała 
działalność 

793.536,58 645,28 208.000 584.891,30 

  2.Ochrona 
różnorodności  
biologicznej na 

793.536,58 645,28 208.000 
(kredyt) 

584.891,30 
(zaliczka Unia) 
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obszarze Gminy 
Lewin Brzeski i 
Gminy Branice - 
ochrona środowiska, 
dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 
(park Skorogoszcz). 

6. 921 KULTURA I 
OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 
2.432.084,59 

 
1.525.154,50 

 
906.930,09 

 
0 

 92109 Domy i ośrodki 
kultury, świetlice i 
kluby 

2.432.084,59 20.154,50 2.411.930,09 0 

  1. Wymiana okien w 
świetlicy wiejskiej   
(FS Ptakowice). 

8.000 8.000 0 0 

  2.Remont świetlicy 
wiejskiej  (FS 
Oldrzyszowice). 

11.918,99 11.918,99 0 0 

  2. Odnowa świetlic 
wiejskich na terenie 
Gminy Lewin 
Brzeski. 

2.412.165,60 235,51 906.930,09 
(pożyczka) 
1.505.000  
( kredyt) 

 
0 

7. 926 KULTURA 
FIZYCZNA 

81.967,58 81.967,58 0 0 

 92605 Zadania w zakresie 
kultury fizycznej 

81.967,58 81.967,58 0 0 

  1. Zakup i montaż 
altany drewnianej na 
terenie sportowo-
rekreacyjnym (FS 
Jasiona). 

14.920,68 14.920,68 0 0 

  2. Budowa 
zadaszonej altany do 
spot (FS  
Stroszowice). 

7.000 7.000 0 0 

  3.Doposażenie placu 
zabaw (FS 
Błażejowice). 

4.700 4.700 0 0 

  4. Zakup i montaż 
bramek na boisku 
sportowym (FS 
Mikolin ). 

7.300 7.300   

  5. Zakup karuzeli z 
montażem na placu 
zabaw 
(FS Buszyce). 

6.400 6.400   

  6. Doposazenie 
placu zabaw (FS 
Łosiów). 

13.000 13.000   

  7. Zakup i montaż 
urządzeń na zieloną 
siłownię (FS 
Leśniczówka). 

8.646,90 8.646,90   
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Id: BA9B3F66-08A7-4AEC-A3B1-90ECA422F183. Projekt Strona 3



  8. Wykonanie placu 
zabaw ul. Rolna i 
Piasta Kołodzieja w 
Lewinie Brzeskim 
(Samorząd 
Mieszkańców). 

20.000 20.000   

  RAZEM: 16.493.361,34 472.295,14 
(budżet Gminy) 

800.000 
 (art. 217 ust2 pkt 

8 ustawy) 
5.023.173,50 

(Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych) 

2.058.849,09 
(pożyczka) 
2.646.000 
(kredyt) 

5.493.043,61 
(zaliczki) 

Lewin Brzeski,  listopad  2021 r. 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2021 r. 

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2022 ROK 

Wydatki 
Lp. Nazwa Ogółem:  

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

1. Błażejowice 14.599,31 9.899,31 4.700,00 

2. Borkowice 24.974,92 17.974,92 7.000,00 

3. Buszyce 17.996,63 11.596,63 6.400,00 

4. Chróścina 22.082,60 22.082,60 0,00 

5. Golczowice 20.108,48 20.108,48 0,00 

6. Jasiona 14.920,68 0,00 14.920,68 

7. Kantorowice 26.030,84 26.030,84 0,00 

8. Leśniczówka 14.920,68 6.273,78 8.646,90 

9. Łosiów 45.909,77 32.909,77 13.000,00 

10. Mikolin 21.485,77 14.185,77 7.300,00 

11. Nowa Wieś Mała 20.383,94 2.883,94 17.500,00 

12. Oldrzyszowice 23.918,99 7.000,00 16.918,99 

13. Przecza 34.432,33 34.432,33 0,00 

14. Ptakowice 20.659,40 12.659,40 8.000,00 

15. Różyna 22.082,60 13.082,60 9.000,00 

16. Sarny Małe 18.777,10 8.977,10 9.800,00 

17. Skorogoszcz 45.909,77 45.909,77 0,00 

18. Stroszowice 16.297,97 9.297,97 7.000,00 

19. Strzelniki 24.974,92 24.974,92 0,00 

20. Wronów 15.471,59 15.471,59 0,00 

 Razem: 465.938,29 335.751,72 130.186,57 

Lewin Brzeski, listopad 2021r. 
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D O C H O D Y 

Prognozowane dochody gminy na rok 2022 planuje się w wysokości 63.600.377,49 zł. W stosunku do 
planowanych dochodów wg stanu na dzień 01.01.2021 stanowi to 97,1 %. 

Szczegółowy wykaz prognozowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały 
budżetowej na 2022 rok. 

Struktura poszczególnych dochodów gminy kształtuje się następująco:  
I. DOCHODY WŁASNE  
w tym: 

38.690.399,11 zł 

- dochody majątkowe: 11.266.217,11 zł 
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   
w prawo własności; 

    50.000 zł 

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości; 

  700.000 zł 

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 5.493.043,61 zł 
środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i  
6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie i 
współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  
na zadania inwestycyjne pn.: 
 - budowa ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Lewin Brzeski  -4.908.152,31 
- ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy 
Branice ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 584.891,30 
4) utwardzony dojazd  do zamieszkałych posesji na terenie gminy Lewin Brzeski    
(środki  z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych ) 5.023.173,50 
- dochody bieżące: 27.424.182 zł 
1) wpływy z różnych opłat  3.742.100 zł 
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                 50.000 zł 
3) dochody z najmu, dzierżawy           765.400  zł 
4) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż   napojów alkoholowych               240.000  zł 
5) wpływy z usług (usługi opiekuńcze oraz pozostałe)              71.000  zł 
6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego          198.400  zł 
7) pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)            9.700  zł                          
8) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy                          
z opłaty produktowej 

            200 zł 

9) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                 400  zł 
10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;             366.100  zł      
12) wpływy z różnych dochodów oraz płaty komorniczej  oraz pozostałych odsetek      
13) pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27.100  zł 
14) dochody w zakresie podatków i opłat w wysokości.  21.941.782 zł 
  w tym:  
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych     9.204.561 zł 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                               282.622 zł 
- podatek od nieruchomości 9.771.678 zł 
- podatek rolny 1.670.295 zł 
- podatek leśny 52.686  zł 
- podatek od środków transportowych              351.100  zł                 
- podatek od działalności gospodarczej                                                                               9.000 zł 
- podatek od spadków i darowizn 8.000 zł 
- opłata od posiadania psów                6.000 zł 
- opłata skarbowa 40.000 zł 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 212.640 zł 
- podatek od czynności cywilno-prawnych               300.000 zł 
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                              23.000 zł 
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- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień, pozostałych środków 22.200 zł 

Prognozując dochody własne uwzględniono możliwość uzyskania wpływów w poszczególnych rodzajach 
dochodów do realnego ich wykonania. 

Przy projektowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono wpływy na podstawie aktualnych 
danych wymiarowych i proponowanych stawek podatkowych na 2022 rok. 

II . SUBWENCJE 

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 2022 rok, wynosi łącznie 13.401.458 zł, tj. 19,5 % 
planowanych dochodów ogółem na 2022 rok, w tym: 

1) subwencja oświatowa w wysokości 9.052.563 zł, tj. 13,2 % w stosunku do planu dochodów na 

2022 rok; 

2) subwencja wyrównawcza w wysokości 4.298.547 zł, tj. 6,2 % w stosunku do planu dochodów na 
2022 rok; 

Subwencję wyrównawczą otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 
92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. 

3) subwencja równoważąca w wysokości 50.348 zł, tj. 0,07 % w stosunku do planu dochodów na 2022 rok. 

III.  DOTACJE 

Planowane dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.508.520,38 zł zostały wprowadzone na podstawie 
pisma od Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2021 r. oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura 
Wyborczego z dnia 20 października 2021 r. oraz na podstawie wyliczenia dotacji dotyczącej zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz na podstawie wprowadzonych środków przeznaczonych na  zadanie 
realizowane przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim oraz Urząd Miejski . 

Na powyższe dotacje składają się :  
1. Dotacje celowe w łącznej kwocie w wysokości 11.508.520,38 zł 
w tym :  
a) dotacje celowe na realizację zadań  zleconych gminie ustawami: 9.576.643 zł 
- w zakresie administracji publicznej, 130.828 zł 
- w zakresie aktualizacji spisów wyborców, 2.608 zł 
- w zakresie obrony narodowej, 1.500 zł 
 - w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 8.928 zł 
- w zakresie  rodzinny i opieki społecznej             9.432.779 zł 
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań: 1.673.294 zł 

- w zakresie pomocy społecznej, 
                1.223.000 

zł 
- w zakresie oświaty i wychowania ( dotacja celowa w zakresie wychowania 450.294 zł 
przedszkolnego na 299 wychowanków w przedszkolu (1.506 zł                                        
na 1 dziecko),  
c) dotacje unijne na zadania bieżące:  270.583,38  zł   
– środki na projekt realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim  
pn. „Bliżej rodziny i dziecka”- 214.308,58, 
- środki na projekt pn.. „Czyste powietrze”- 44.274,80.  
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WYDATKI 

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 69.063.779,78 zł 

w tym:  

1) wydatki bieżące 52.570.418,44 zł; 

2) wydatki majątkowe 16.493.361,34 zł; 

Szczegółowy podział poszczególnych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały 
budżetowej. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki kształtują się następująco: 

I. W zakresie rolnictwa - dz. 010  
W tym zakresie planuje się wydatki w łącznej kwocie w wysokości 1.864.638,54 zł 
W ramach planowanych środków przewiduje się finansowanie zadań w zakresie: 
1) melioracji wodnych, konserwacji rowów melioracyjnych, dla których gmina jest 
właścicielem 9 w tym wydatki sołectwa Błażejowice – 2.299,31zł ); 

 
 

       7.299,31 zł 
2) odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego;               35.000 zł 
3) opłaty rocznej z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolnicze                                
 oraz użytkowania gruntów. 

800 zł 

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z  
przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice”                                                        

1.821.539,23 zł 

II. W zakresie transportu - dz. 600 10.253.874,95 zł 
Wydatki  w zakresie dróg gminnych planuje się w wysokości w tym:  
1) wydatki bieżące ( opłata z tytułu zajęcia gruntów pod mostami, drobne remonty oraz 
wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym) 

         20.200 zł 

2) wydatki sołeckie związane z remontami dróg – fundusz sołectw 32.971,59 zł 
3) wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 7) tj. 
- budowa ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i Gminie  
Lewin Brzeski- 4.908.152,31 zł, 
- utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy  
Lewin  Brzeski – 5.292.551,05. 

 10.200.703,36 zł 

III. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz.700  
Ogółem wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości ogółem 1.380.120 zł 
w tym:  
1) wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  60.000 zł 
dotyczące wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opłaty notarialne, koszty zakupu 
map ewidencyjnych; 

 

2) Wydatki związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi będącymi         1.320.120 zł 
własnością gminy (zarządzanie – 768.000, wydatki związane z dostawą mediów do lokali 
gminnych -33.000,  remonty- 95.920 zł, odprowadzenie środków na fundusz remontowy 
– 83.200 zł, bieżący fundusz remontowy – 264.000 zł  , koszty postępowań sądowych 
5.000 zł,  utrzymanie i administrowania dworca kolejowego 50. 000 zł , zakup energii i 
dystrybucji na potrzeby zasilania lokali – 21.000 zł) 

 

 IV. W zakresie  działalności usługowej - dz. 710  
W tym zakresie planuje się wydatki w 
łącznej kwocie w wysokości ogółem              128.000 zł 
w tym:  
1) plany zagospodarowania przestrzennego 
gminy w wysokości           70.000 zł 
3) utrzymanie targowiska i terenów 
rekreacyjnych 13.000 zł 
V. W zakresie administracji publicznej - 
dz. 750  
Wydatki w tym zakresie planuje się w 
wysokości      7.380.931,80 zł 
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w tym:  
1) zadania zlecone i powierzone w 
wysokości 

             130.828 zł 

w tym:  
- z tytułu administracji zleconej i 
powierzonej              130.828 zł 
ze środków Urzędu Wojewódzkiego  
2) zadania własne w wysokości         7.250.103,80 zł 
w tym:  
a) wydatki bieżące:  
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w 
Brzegu (utrzymanie stanowiska 
konserwatora zabytków), 

                     4.175 zł 

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w 
Brzegu (funkcjonowanie Wydz. 
Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie 
Brzeskim), 

82.387,33 zł 

- wydatki z zakresu Rady Miejskiej 
(diety, zakup materiałów), 

147.480 zł 

- wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego, tj. 
całokształt wydatków 
administracyjnych związanych z obsługą, 
utrzymaniem dwóch 
obiektów oraz wydatkami bieżącymi, 
wypłatą 12 nagród  jubileuszowych  i  dwóch 
odpraw emerytalnych 

5.827.000 zł 

- wydatki z zakresu  promocji gminy                                                                                    
 ( w tym środki sołeckie – 63.211,47 zł oraz 
środki Samorządu Mieszkańców – 18.000 zł 
,składki do Stowarzyszeń- 86.250 zł,  
Budżet obywatelski – 70.000 zł ,utrzymanie 
strony internetowej-10.000 zł, publikacja 
ogłoszeń  Radio Park i Radio Doxa -15.000  
zł  , publikacja ogłoszeń  i informacji 
urzędowych – 18.750 zł ) 

281.211,47 zł 
 
 
 
 

- pozostała działalność               189.100 zł 
(diety sołtysów-139.100 zł, inkaso sołtysów- 
25.000 zł , wydatki związane z poborem 
podatków- umowy zlecenia z sołtysami oraz 
pochodne - 10.000 zł  ,  
opłaty sądowe – 15.000 zł)  
- utrzymaniem biura związanego z obsługą 
jednostek oświatowych 718.750 zł 
VI. W zakresie naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli, ochrony 
 prawa oraz sądownictwa – dz. 751  
Wydatki w tym zakresie realizowane są jako 
zadania zlecone (rejestr wyborców)                     2.608 zł 
VII. W zakresie obrony narodowej – dz. 
752  
Wydatki z zakresu pozostałych wydatków 
obronnych zaplanowane są w wysokości jako 
zadania zlecone 1.500 zł 
VIII. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej - dz. 754  
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Wydatki w tym zakresie obejmują 
finansowanie następujących zadań w łącznej 
kwocie         1.161.536,77 zł 
z tego:  
1) wydatki bieżące w zakresie 
funkcjonowania ochotniczych straży 
pożarnych 
w gminie   230.000 zł 
-  wydatki związane z obroną cywilną w 
zakresie wynagrodzeń- zadanie zlecone                                                                                                                                                                     

   8.928 zł       

- wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania 
Straży Miejskiej 52.608,77 zł 
- pozostała działalność (utrzymanie 
monitoringu, wydatki w zakresie utrzymania 
magazynu obrony cywilnej)    
2) wydatki inwestycyjne                                                                                                         

     20.000 zł                        

w tym: 
- rozbudowa budynku  użyteczności 
publicznej OSP w m. Łosiów          

850.000 zł 

IX. W zakresie obsługi długu publicznego - 
dz. 757    747.900 zł 

Wydatki w tym zakresie obejmują:  
1) wydatki związane ze spłatą odsetek od 
zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
zadania inwestycyjne gminy; (planowane 
wydatki mogą ulec zmianie w zależności od 
kształtowania się wysokości odsetek w ciągu 
roku) 

600.000 zł 

2) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 147.900 zł 

i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w WFOŚ i 
GW w Opolu  

X. W zakresie różnych   rozliczeń - dz. 758  
W tej pozycji planowane są rezerwy ogólne i 
celowe w łącznej kwocie 
w tym: 

500.000 zł 

1) rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki 
w ciągu roku) 300.000 zł 

2) rezerwa celowa w wysokości z 
przeznaczeniem na: 
- zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa 
utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o 
zarządzaniu kryzysowym). 

 
200.000 zł 

XI. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 
801  

Planowane wydatki w zakresie oświaty i 
wychowania stanowią łącznie 19.435.147,22 zł 

- wydatki bieżące:  
1) finansowanie trzech szkół podstawowych: 
w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i    
Skorogoszczy do których uczęszcza  925 
uczniów w  47 oddziałach 
 (w tym :wydatki związane z Samorządem 
Mieszkańców Lewina Brzeskiego – 
2.000 zł) 

    10.174.407,22 zł 

2) finansowanie 5-ciu przedszkoli, do            6.273.780 zł  
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których uczęszcza 395 dzieci w 17 
oddziałach; 
3) dowożenie uczniów z terenu całej gminy 
do placówek oświatowych (dowozem 
objętych jest 408 uczniów do placówek 
oświatowych na terenie Gminy oraz 29 
uczniów do szkół specjalnych); 

571..850 zł 

4) wydatki z zakresu dokształcania i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

75.100 zł 

5) realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji dla dzieci 
w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych; 

79.530 zł 

6) realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki dla                         
 dzieci w szkołach podstawowych. 

1.544.610 zł 

 
7)  wydatki w zakresie  świetlic szkolnych   

                                                                  
580.640 zł                       

- wydatki inwestycyjne 
1) Adaptacja sali gimnastycznej w PSP 
Łosiów na sale lekcyjne i bibliotekę                                

135.230 zł 

XII. W zakresie ochrony zdrowia – dz. 851  
 W tym zakresie planowane wydatki 
stanowią łącznie kwotę w wysokości 267.000 zł 

w tym:  
1) zwalczanie narkomanii (środki 
przeznaczone dla placówek oświatowych na 
profilaktykę szkolną); 

13.000 zł 

2) zadania w zakresie profilaktyki i 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
zwalczanie                                           

227.000 zł 

- na działalność profilaktyczną ( 101.000 zł )  
- na częściowe finansowanie Świetlicy 
Terapeutycznej ( 126.000 zł );  

3) dotacje na turystykę aktywną osób 
niepełnosprawnych, rehabilitację dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz osób 
dorosłych, zwiększenie dostępności osób 
niepełnosprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, konkurs wiedzy 
osób niepełnosprawnych oraz  na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
w zakresie wywiadów środowiskowych  

27.000 zł 

XIII. W zakresie pomocy społecznej dz. 852 
 Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie 
w wysokości 4.948.926,58 zł 
w tym: 
- wydatki związane z domami pomocy 
społecznej                                                                         
- na zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie                                                        
 - wydatki związane ze składkami 
zdrowotnymi                                                                              
- wydatki związane z zasiłkami i pomocą w 
naturze                                                                      

845.000 zł 
5.000 zł 

58.750 zł 
350.000 zł 
150.000 zł 
607.500 zł 

2.243.568 zł      
45.000 zł 
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- dodatki mieszkaniowe                                                                                                                  
- zasiłki stałe                                                                                                                                   
- utrzymanie ośrodka MGOPS                                                                                                                                                                                                                                                 
- usługi opiekuńcze                                                                                                                          

- dotacja  na opiekę  pielęgniarską w 
środowisku domowym                                                        

55.000 zł 

- pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    318.000 zł 
- pozostała działalność 
 (zadania realizowane przez MGOPS- 56.800 
zł  oraz projekt pn. „Bliżej Rodziny” 
realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną 
w Lewinie Brzeskim- 214.308,58 zł ) 

       271.108,58 zł 

XIV. W zakresie edukacyjnej opieki 
wychowawczej - dz. 854  
Wydatki tym zakresie planuje się na pomoc 
materialną dla uczniów   
w łącznej kwocie w wysokości  

12.000 zł  

XV. W zakresie rodziny – dz. 855  
 Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie 
w wysokości 10.682.345  zł 
z tego:  
1) na świadczenia wychowawcze                    
( program 500+)      4.884.000 zł 
2) świadczenia rodzinne  4.704.015 zł 
3) wspieranie rodziny          150.390 zł 
4) rodziny zastępcze  97.000 zł 
5) działalność Świetlicy Terapeutycznej w 
Lewinie Brzeski    
 ( w tym środki z projektu  pn. „Żółty Talerz" 
– 12.000 zł) 

   439.940 zł      

6) Domy Dziecka        366.000 zł                                           
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne     41.000 zł                 
XVI. W zakresie gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska - dz. 900  
Ogółem wydatki w tym zakresie planuje się 
w wysokości    5.904.823,33zł 
w tym:  
1) wydatki bieżące 4.932.986,75 zł 
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 
(podatek od kanalizacji, zakup energii  
dla przepompowni, udrażnianie kanalizacji, 
zajęcie pasa oraz środki sołeckie                                 29.004 zł 
- w zakresie gospodarki odpadami (umowa 
na zagospodarowanie odpadów oraz obsługa 
zadania) 

           3.660.000 zł 

- w zakresie oczyszczania miast i wsi (zakup 
mieszanki do akcji zimowej,                                    
bieżące utrzymanie czystości i porządku w 
m. Lewin Brzeski ,   
utrzymanie terenu przy starorzeczu Nysy, 
bieżące utrzymanie ścieżek  

200.000 zł 
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rekreacyjnych   ).                      
w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni 
w mieście i gminie 150.000 zł oraz środki 
sołeckie   -93.553,93 zł       

243.553,97 zł 

- wydatki związane z czystym powietrzem ( 
mi. ,,Program czyste powietrze – LIVE”)          

59.232,78 zł 

- wydatki związane z finansowaniem 
oświetlenia ulic, dróg, placów i mostów 
(serwisowa umowa oświetleniowa - 430.019 
zł, oświetlenie ulic - 269.981 zł 

                            700.000 zł 

- wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska (utrzymanie składowiska w m. 
Skorogoszcz, monitoring składowisk. 

14.200 zł 

- w zakresie pozostałej działalności 
wyłapywanie oraz umieszczanie w 
schronisku bezdomnych zwierząt 

26.996 zł 

2) wydatki majątkowe 971.836,58 zł 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków 15.000 zł 
-  dotacje na wymianę źródła ciepła 120.000 zł 
- inwestycyjne wydatki Sołectw 43.300 zł   
- ochrona różnorodności biologicznej na 
obszarze Gminy Lewin Brzeski i                              
 Gminy Branice 

793.536,58 zł 

XVII. W zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego  dz. 921                 

 

W tym zakresie planuje się wydatki       4.074.847,38 zł 
w tym:  
- bieżące:  
1)dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury 
 - (dotacja na działalność podstawową) 

1.000.000 zł 

 - na remonty i wyposażenie świetlic  ( środki 
sołeckie) 

68.102,79 zł 

2) dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej           

574.640 zł 

- inwestycyjne:  
- remont świetlicy wiejskich ( Fundusz 
sołecki )  

19.918,99 zł      

- odnowa świetlic wiejskich na terenie gminy 
Lewin Brzeski      

2.412.165,60 zł                       

XVIII. W zakresie działalności sportowej 
– dz. 926 

 

W ramach działalności sportowej planuje się 
wydatki łącznie w wysokości 

317.580,21 zł 

w tym:  
1) wydatki bieżące: 235.612,63 zł 
- dotacja na organizację sportu masowego   85.000zł 
- organizacja masowych imprez sportowych 
(wspieranie imprez sportowych - 74.999,90 
zł , środki z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczone na działalność sportową – 
75.612,73 zł ) 

 

2) wydatki majątkowe   zgodnie z zał. Nr 7 
(środki sołeckie – 61.967,58 oraz Samorządu  
Mieszkańców – 20.000 zł ) 

81.967,58 zł 
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Do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 nie załączono obligatoryjnego załącznika 
zawierającego wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
ponieważ umów takich na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie zawarto. 
Planowane dochody gminy 63.600.377,49 zł 
w tym:  
- dochody bieżące 52.334.160,38 zł 
- dochody majątkowe 11.266.217,11 zł 
  

Planowane przychody gminy                                                                                                        
 

7.178.806,09 zł 
w tym: 
- przychody z zaciągniętych kredytów na 
udział własny w zadaniach                                        
 inwestycyjnych (załącznik  Nr 4)  

2.646.000 zł 

- przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nim finansowanych związanych 
ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
(pozostałe z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych   - przeciwdziałanie 
COVID -19     

800.000 zł 

 wolne środki , o których mowa w art.217 
ust.2 pkt 6 ustawy                  

 1.673.957 zł     

-  przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych przy 
udziale środków  unijnych                                                 

2.058.849,09 zł 

Planowane wydatki gminy                                                                                                  
w tym: 
- wydatki bieżące      

69.063.779,78 zł 
 

52.570.418,44 zł 
- wydatki majątkowe 16.493.361,34 zł 
Planowane rozchody gminy 1.715.403,80 zł 
w tym:  
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 1.715.403,80 zł 
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W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 63.600.377,49 zł. Poszczególne 
kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych (podatki lokalne), kwot 
subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok na podstawie pisma 
z Ministerstwa Finansów, pisma od Wojewody Opolskiego oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego. Duży 
udział w planowanych dochodach na rok 2022 mają dochody majątkowe, które dotyczą środków unijnych, 
które wpłyną do budżetu w formie zaliczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek pieszo- rowerowych 
w gminie Popielów i gminie Lewin Brzeski" (4.908.152,31 zł) oraz zadanie pn. „Ochrona różnorodności 
biologicznej – Park w m. Skorogoszcz" (584.891,30 zł). W roku 2022 Gmina otrzyma również środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.023.173,50 zł, które będą przeznaczone na 
zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022-2023 pn. „Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na 
terenie Gminy Lewin Brzeski" (zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF na lata 2022-2023 – dodany 
w każdym roku budżetowym wymagany udział własny – rok  2022- 264.377,55 zł, rok  2023 - 264.380 zł). 
Dochody ze sprzedaży mienia zostały wprowadzone do planu dochodów na podstawie operatów szacunkowych 
dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości (lokale, grunty, działki rekreacyjne). 

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego realnego wykonania dochodów 
w roku bieżącym tj. 2021r. 

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 69.063.779,78 zł dzieląc je na wydatki bieżące i wydatki 
majątkowe (zał. Nr 2 do projektu budżetu) biorąc pod uwagę możliwości   finansowe gminy oraz normy 
wynikające z art. 243 o finansach publicznych. W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy 
zaplanowano wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych, jednostek 
pomocniczych, jednostek kultury oraz zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania 
własne. Planując wydatki bieżące należy zaznaczyć, że brakujące środki przy opracowaniu projektu budżetu na 
rok 2022 będzie się uzupełniać w trakcie roku budżetowego 2022 po zrealizowaniu planu dochodów już 
wprowadzonych. W projekcie budżetu na 2022 rok  zabezpieczono również  kwotę wynikającą z udzielonego 
poręczenia dla Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i Kanalizacji w Brzegu w wysokości 147.900 zł  (pożyczka 
zaciągnięta w WFOŚ i GW w Opolu - Gmina jako jeden z poręczycieli odpowiada do wysokości 147.900 zł 
rocznie, do roku 2027). 

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2022 r. w wysokości 16.493.361,34 zł wymienione w zał. Nr 7 stanowią 
maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania przy udziale środków własnych  w wysokości   
472.295,14 zł , środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000 zł, środków pochodzących 
z pożyczek  w wysokości  2.058.849,09 zł.  oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia na udział własny 
w zadaniach inwestycyjnych w wysokości 2.646.000 zł. Zaznaczyć należy ze środki, które wpłyną do budżetu 
i  pochodzą z Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych (5.023.173,50 zł).  Przychody budżetu Gminy na 
2022 rok  zaplanowano w wysokości 7.178.806,09 zł . Na w/w kwotę składają się przychody z tyt. pożyczek 
planowanych do zaciągnięcia (2.058.849,09 zł) kredytów na udział własny w zadaniach inwestycyjnych 
(2.646.000 zł), środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki otrzymane w roku 2021) oraz środków, które 
mają wpłynąć z Ministerstwa Finansów w związku z planowanymi - utraconymi dochodami gmin w roku 
2022 (dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1.673.957 zł. Rozchody 
budżetu gminy zaplanowane w kwocie 1.715.403,80 zł dotyczą spłaty rat kapitałowych  kredytów 
zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane w latach uprzednich (załącznik Nr 4 do projektu budżetu). 
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