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UCHWAŁA NR III/35/2018
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 20 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994,
zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239, art. 242, art. 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r.,
poz. 2077; z 2018 r., poz.62, zm. poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 21), wprowadza się
następujące zmiany:
- zmniejszenie planowanych dochodów
- zwiększenie planowanych dochodów
- przeniesienie planowanych wydatków
- zmniejszenie planowanych wydatków
- zwiększenie planowanych wydatków

4.265,55 zł
9.265,55 zł
66.800 zł
3.000 zł
8.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W związku z planowanymi zmianami:
1) załącznik nr 7 do uchwały nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane
załącznikiem nr 2.
§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:
Plan dochodów
Plan wydatków
Plan przychodów
Plan rozchodów

56.949.186,62 zł
58.798.552,01 zł
4.438.323,44 zł
2.588.958,05 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.
Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/35/2018
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.
I.

Zmniejszenie planowanych dochodów
a) dochody bieżące

1. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
§ 0670
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
b) dochody majątkowe:
1. Dział 600
Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
§ 6330
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin
(związków powiatowo- gminnych)
II.
Zwiększenie planowanych dochodów
a) dochody bieżące:
1. Dział 600
Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
§ 0490
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
§ 0670
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
III.

Przeniesienie planowanych wydatków

4.265,55 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
1.265,55 zł
1.265,55 zł
1.265,55 zł
1.265,55 zł
9.265,55 zł
6.265,55 zł
6.265,55 zł
6.265,55 zł
6.265,55 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
66.800 zł

Zmniejszenia:
a) wydatki bieżące:
1. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rozdział 80110 Gimnazja
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

66.800 zł
54.800 zł
15.300 zł
15.300 zł
15.400 zł
15.400 zł
12.000 zł
7.000 zł
5.000 zł
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Rozdział 80149

Rozdział 80150

Rozdział 80152

2. Dział 852
Rozdział 85216
3. Dział 854
Rozdział 85401
4. Dział 855
Rozdział 85510
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Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
liceach ogólnokształcących\, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
oraz szkołach artystycznych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
w tym:
-wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rodzina
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
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4.300 zł

4.300 zł
5.000 zł
5.000 zł

2.800 zł

2.800 zł
5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
6.200 zł
6.200 zł
6.200 zł
800 zł
800 zł
800 zł

Zwiększenia:
a) wydatki bieżące:
1. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Rozdział 80110 Gimnazja
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
Rozdział 80149
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
Rozdział 80150
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

66.800 zł
46.100 zł
22.500 zł
5.500 zł
17.000 zł
15.600 zł
210 zł
8.300 zł
7.090 zł
800 zł
800 zł
1.000 zł

1.000 zł
6.100 zł
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Rozdział 80152

2.Dział 854
Rozdział 85401
3. Dział 855
Rozdział 85508
Rozdział 85510

4. Dział 926
Rozdział 92605

IV.
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
liceach ogólnokształcących\, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej
szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
oraz szkołach artystycznych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Rodzina
Rodziny zastępcze
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Zmniejszenie planowanych wydatków
a) wydatki bieżące:

1. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych
V.
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6.100 zł

100 zł

100 zł
4.100 zł
4.100 zł
4.100 zł
6.600 zł
2.800 zł
2.800 zł
3.800 zł
800 zł
3.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł

Zwiększenie planowanych wydatków

8.000 zł

a) wydatki bieżące:

8.000 zł

1. Dział 750
Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2. Dział 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
w tym:
-Wydatki związane z realizacja zadań statutowych

5.000 zł
5.000 zł
5.000 zł
3.000 zł
3.000 zł
3.000 zł

Uzasadnienie:
I. Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości 4.265,55 zł następuje w związku z:
- brakiem wykonania dochodów z tyt. wpłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 2 w Lewinie Brzeskim
(3.000 zł),
- zmniejszeniem dotacji Wojewody Opolskiego na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa ul. Cmentarnej
w m. Łosiów” (1.219 zł),
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- zmniejszeniem dotacji Wojewody Opolskiego na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Borkowice, Stroszowice i Jasiona’’ (46,55 zł).
II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 9.265,55 zł następuje w związku z:
- wykonaniem planu dochodów w zakresie zajęcia pasa drogowego (6.265,55 zł)
- wykonaniem planu dochodów z wyżywienia przez Przedszkole w Skorogoszczy (3.000 zł).
III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 66.800 zł dotyczy zmniejszeń, w tym:
- w planie wydatków jednostek oświatowych (61.800 zł ) ,
- w planie zadań dotyczących zasiłków stałych wypłacanych przez OPS (5.000 zł) z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z wynagrodzeniami, dodatkami wiejskimi oraz wydatkami związanymi
z utrzymaniem placówek oświatowych (46.100 zł),
- wydatki związane z wynagrodzeniami w świetlicach szkolnych (4.100 zł),
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (2.800 zł),
- wydatkami związanymi z opłatami za pobyt dzieci w Domach Dziecka z terenu naszej Gminy (3.800 zł),
- utrzymaniem lodowiska w mc. grudniu (woda, energia oraz wydatki na wynagrodzenia - 10.000 zł).
IV-V. Zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych wydatków następuje w związku dostosowaniem planu
wydatków dotyczących wyżywienia w Przedszkolu Nr 2 Lewin Brzeski (zmniejszenie) oraz w Przedszkolu
w Skorogoszczy (zwiększenie) oraz zwiększenie w Urzędzie Miejskim
W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:
Plan dochodów
w tym:
-dochody bieżące
-dochody majątkowe
Plan wydatków
w tym:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
Plan przychodów
Plan rozchodów

56.949.186,62
49.043.900,20
7.905.286,42
58.798.552,01
47.599.027,54
11.199.524,47
4.438.323,44
2.588.958,05
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/35/2018
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 grudnia 2018 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018
Lp.
1
1.

Dział,
Rozdział
2
600
60004

60013
60014

60016

2.

700
70005

70095

Źródła finansowania
Budżet gminy Kredyt, pożyczka
Inne
3
4
5
6
7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.992.878,36 649.254,20
900.000
2.443.624,16
Lokalny transport zbiorowy
2.169.510,76
31.388,65
400.000
1.738.122,11
1. Budowa infrastruktury pieszo- 2.169.510,76 31.388,65
400.000(Kredyt) 1.738.122,11
rowerowej w powiecie opolskim
(U)
- Etap II oraz budowa centrum
przesiadkowego w gminie Lewin
Brzeski
Drogi publiczne wojewódzkie
300.000
300.000
1. Dotacja na inwestycje
300.000
300.000
Drogi publiczne powiatowe
200.000
200.000
1.Dotacja na inwestycje
150.000
150.000
(chodniki)
2.Dotacja na inwestycje (most)
50.000
50.000
Drogi publiczne gminne
1.323.367,60 117.865,55
500.000(k)
705.502,05
1.Przebudowa drogi gminnej
437.835
21.219
200.000(k)
216.616
ulicy cmentarnej w m. Łosiów
(budżet
państwa)
2.Budowa i przebudowa dróg
312.000
12.000
300.000(k)
gminnych na terenie gminy
Lewin Brzeski
2. Przebudowa nawierzchni
150.715,50
150.715,50
dróg wewnętrznych wraz
(KOWR)
z elementami towarzyszącymi
przy ul. Piasta Kołodzieja
w Lewinie Brzeskim
3. Przebudowa dróg gminnych
422.817,10
84.646,55
338.170,55
w miejscowościach Borkowice,
(budżet
Stroszowice i Jasiona
państwa)
GOSPODARKA
80.500
20.500
60.000
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami
14.500
14.500
i nieruchomościami
1.Wykonanie i montaż
12.000
12.000
stolarki okiennej w budynku
przy ul. Kościuszki 52
(biblioteka) w Lewinie
Brzeskim
2.Wykup działki Nr 800/8
2.500
2.500
o pow,0,0108 zabudowanej
przepompownią ścieków
Pozostała działalność
66.000
6.000
60.000
1. Remont mieszkań
66.000
6.000
60.000
romskich
Nazwa zadania

Kwota
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1
3.

2
754

75405

75412

3
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
1.Fundusz celowy
(zakup radiowozu)
Ochotnicze straże pożarne
1. Poprawa efektywności
energetycznej budynków
użyteczności publicznej
- budynków OSP w Gminie
Lewin Brzeski

75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
4.

801
80101

5.

803
80395

6.

900

90001

90002

90005

90015

90095

1. Inwestycje i zakupy
inwestycyjne (fundusz wsparcia)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
1. Przebudowa i adaptacja na cele
edukacyjno-kulturalne
zabytkowego budynku Szkoły
Podstawowej w Skorogoszczy
2. Poprawa efektywności
energetycznej budynku
użyteczności publicznej PSP
w Łosiowie
Szkolnictwo wyższe
Pozostała działalność
1. Dotacje na inwestycje
- Uniwersytet Opolski
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
1. Dotacje na inwestycje przydomowe oczyszczalnie
ścieków
Gospodarka odpadami
1.Rozbudowa i modernizacja
punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
w Lewinie Brzeskim
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu
1.Wymiana źródeł ciepła
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Budowa oświetlenia na terenie
gminy Lewin Brzeski
Pozostała działalność
1. Ochrona różnorodności
biologicznej obszarów
parkowych i wodnych na terenie
Gminy Brzeg i Gminy
Lewin Brzeski
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4
67.500

5
67.500

25.000
25.000

25.000
25.000

34.500
34.500

6
-

7
-

34.500
34.500

-

-

8.000

8.000

-

-

8.000

8.000

-

-

5.442.479,64
5.442.479,64
4.172.853,65

2.541.049,59
2.735.049,59
1.955.366,25

-

2.901.430,05
2.901.430,05
2.217.487,40
(zaliczki
z Ministerstwa)

1.269.625,99

585.683,34

20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000

-

-

268.000

168.000

100.000

-

17.000

17.000

-

-

17.000

17.000

-

-

29.000
29.000

29.000
29.000

-

-

121.000

121.000

-

-

121.000
100.000
100.000

121.000

1.000
1.000

1.000
1.000

-

683.942,65
(zaliczki
z Ministerstwa)

-

-

100.000(k)
100.000(k)

-

-

-
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1
7.

2
921

92109

8.

1

926
92605

2

3
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby
1.Doposażenie oraz odnowienie
pomieszczeń świetlicy
(FS Strzelniki)
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
1.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego siłownia
zewnętrzna (FS Błażejowice)
2.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego (FS Borkowice)
3.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego (FS Chróścina)
4.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego (FS Golczowice)
5.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego (FS Kantorowice)
6.Urządzenie terenu
rekreacyjnego (FS Leśniczówka)
7.Zakup huśtawki z montażem
(FS Mikolin)
8.Zakup wyposażenia
i utrzymanie placu zabaw
(FS Nowa Wieś Mała)
9.Zakup ternu rekreacyjnego
i placu zabaw dla dzieci
- (FS Oldrzyszowice)
10.Wiata na obiekcie
rekreacyjno-sportowym
(FS Przecza)
11.Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego (FS Ptakowice)
12.Doposażenie boiska
sportowego w łapacze do piłek
- (FS Skorogoszcz)
13.Zakup i ułożenie kostki
brukowej - (FS Stroszowice)
14. Remont budynku socjalnego
Olimpia w Lewinie Brzeskim
15.Budowa zadaszenia nad
częścią trybun boiska sportowego
w Lewinie Brzeskim
3
16. Przebudowa i adaptacja budynku
Centrum Integracji Społecznej w
nowej lokalizacji wraz z zespołem
rekreacyjno- kąpielowym
17. Budowa otwartych stref
aktywności w Lewinie Brzeskim
i Kantorowicach
18. Budowa ścieżek pieszorowerowych wraz z oświetleniem
wzdłuż drogi wojewódzkiej
Nr 458, krajowej 94, dróg gminnych
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4
6.701,04

5
6.701,04

6
-

7
-

6.701,04

6.701,04

-

-

6.701,04

6.701,04

-

-

1.319.707,37
1.319.707,37

637.174,37
637.174,37

596.733
596.733

85.800
85.800

8.364,62

8.364,62

-

-

10.000

10.000

-

-

7.696,46

7.696,46

-

-

7.257

7.257

-
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Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

19. Budowa budynku socjalnego
dla LZS w Skorogoszczy
20. Budowa infrastruktury
rekreacyjnej - tymczasowego
lodowiska wraz z elementami
towarzyszącymi
w Lewinie Brzeskim
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