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Dochody gminy – skąd gmina bierze pieniądze? 

Uchwalony budżet Gminy na rok 2013 po zmianach na dzień 26 listopada, ustalił dochody na poziomie 

39.349.557.71 zł,  co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi 2978,77 zł. 

Dochody własne:  

 podatki (samorządowe,  udziały w państwowych podatkach dochodowych PIT i CIT); 

 opłaty lokalne; 

 dochody z mienia komunalnego i opłaty eksploatacyjnej 

 pozostałe dochody 

 

Znaczna część  dochodów budżetu gminy pochodzi z budżetu państwa. Są to dochody,  na które gmina nie ma 

wpływu – subwencje i dotacje, które stanowią 47,7 % całości naszego budżetu, w tym: 

 subwencje w kwocie 11.430.369,00 zł, 

 dotacje w kwocie 7.216.195,15 zł. 
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Wydatki gminy – na co gmina wydaje pieniądze? 

Uchwalony budżet Gminy na rok 2013 po zmianach na dzień 26 listopada, ustalił wydatki na poziomie 

36.004.690,78 zł,  co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi 2725,56 zł. 

Na co gmina wydatkuje pieniądze z budżetu: 

oświata i wychowanie, 

inwestycje, 

pomoc społeczna, 

urząd, 

utrzymanie dróg, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne, 

kultura, 

sport, 

ochrona zdrowia, 

świetlice wiejskie, 

dotacje dla Biblioteki w Lewinie Brzeskim i Miejsko – Gminnego Domu Kultury, 

bezpieczeństwo publiczne, 

promocja gminy, 

pozostałe wydatki. 
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Inwestycje realizowane na terenie gminy w 2013 roku 

W mijającym roku 2013 zrealizowane zostały inwestycje na łączną kwotę 3.133.555,43 zł. Inwestycje te realizowane były z 

budżetu gminy ( 2.152.264,00 zł), jak i ze środków zewnętrznych tj. środków z Unii Europejskiej a także środków 

rządowych RP ( 981.291,43 zł).  

 

W ramach tych zadań zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

 

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golczowice, 

Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie – etap II, 

Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach, 

Montaż kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkoli w Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy, 

Zielone siłownie w Skorogoszczy, Lewinie Brzeskim i Łosiowie, 

Budowa ulicy Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim, 

Nowe trybuny na stadionie w Lewinie Brzeskim, 

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice w zakresie zlewni PK-1 i PK-2 wraz z budową wodociągu relacji 

Mikolin-Piaski. 
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Wykres przedstawia podział środków, przeznaczanych na inwestycje z podziałem na 

budżet gminy i otrzymywane środki zewnętrzne w 2013 roku. 
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Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Golczowice  

 zadanie to zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych i Leśnych przekazanemu przez Zarząd Województwa Opolskiego.  

 koszt prac: 355.123,93 zł, w tym kwota przekazana przez Zarząd Województwa Opolskiego wyniosła 

162.250,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa droga wewnętrzna dojazdowa po przebudowie 
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Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie ( w trakcie 

realizacji, planowane zakończenie inwestycji – I kwartał 2014r.)  

 koszt inwestycji  II etapu - 3.669.981,43 zł, 

 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.230.000,00 zł.  

W ramach projektu: 

  hala sportowa o wymiarach ok. 44 m x 24 m i 12 m wysokości w środku sali,  

 hala posiadać będzie pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki.  

 w sali zaprojektowano również składaną trybunę dwurzędową dla 120 osób.  

 zaplecze socjalne posiadać będzie oprócz szatni i sanitariatów dla uczniów i nauczycieli również salkę fitness, siłownię oraz 

pomieszczenia trenera, 

 dzięki windzie zlokalizowanej w budynku zaplecza sala będzie dostępna również dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

           

                            teren  przed rozpoczęciem                              aktualny widok hali sportowej 

                                               inwestycji 
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Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach 

 

Koszt robót budowlanych wyniósł 111.639,51 zł z czego:  

 dofinansowanie UE – 47.788,00 zł,  

 środki z budżetu – 63.851,51 zł.  

 

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem, kominami i obróbkami 

blacharskimi oraz docieplono strop.  

                   świetlica przed przebudową    świetlica  po przebudowie 

 



Montaż kolektorów słonecznych na budynkach Przedszkoli  

w Łosiowie, Skorogoszczy i Przeczy 

 całkowity koszt robót wyniósł 78.683,10 zł, 

 kwota dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013: 48.569,00 zł. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało: 

  montaż instalacji wykorzystującej energię słoneczną do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.  
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   Inwestycja w Przeczy Inwestycja w Łosiowie 
Inwestycja w Skorogoszczy 
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Zielone siłownie w Lewinie Brzeskim , Skorogoszczy i Łosiowie 
 

  dzięki dofinansowaniu unijnemu na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych netto, miejscowości gminy zyskały kolejne 

miejsca do rozwijania aktywności fizycznej dla wszystkich lubiących sport, 

  w ramach zadania zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu m.in. orbitreki eliptyczne, twistery, 

masażery pleców i bioder, krzesełka do podnoszenia masy ciała, trenażere nóg, ławki skośne – prostowniki pleców.  
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Budowa ulicy Sąsiedzkiej w Lewinie Brzeskim 

  zadanie to realizowane jest w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy, 

  wartość robót budowlanych wyniosła 117.816,51 zł,  

  w ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia ulicy Sąsiedzkiej o długości ok. 100 m i szerokości 5 m z kostki 

betonowej wraz z odwodnieniem oraz jednostronnym chodnikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Widok na ulicę sąsiedzką od strony ulicy Kościuszki 



Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kantorowice w 

zakresie zlewni PK-1 i PK-2 wraz z budową 

wodociągu relacji Mikolin-Piaski 

 zadanie zostało zrealizowane poprzez gminną spółkę UWK HYDRO-

LEW Sp. z o.o.,  

 w 2012 roku  został wybudowany wodociąg na trasie Mikolin - Piaski a 

w bieżącym roku zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompowniami ścieków w Kantorowicach, 

 zadanie współfinansowane było ze środków PROW na lata 2007-2013. 

Wartość zadania to ok. 1,6 mln złotych z czego wartość dofinansowania 

stanowiła 75% kosztów kwalifikowalnych netto. 

 

Budowa nowych trybun na boisku sportowym w 

Lewinie Brzeskim 

 zadanie zrealizowane w całości z budżetu  Gminy Lewin Brzeski,  

 całkowity koszt inwestycji wyniósł 25.000 zł, 

 w ramach zadania zamontowane zostały nowe krzesła sportowe typu 

kubełkowego.  
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Place zabaw w Łosiowie, Strzelnikach, Jasionie, Ptakowicach i Nowej Wsi Małej – 

w trakcie realizacji 

koszt całości zadania wyniesie ok. 75 tys. złotych, 

dofinansowanie ze środków UE stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Nowo postawiony plac zabaw w Strzelnikach 
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Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w trakcie realizacji) dla części miejscowości 

Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz zmiana planów wsi Strzelniki, 

Łosiów, Chróścina i Skorogoszcz z planowanym dopuszczeniem realizacji na części terenów przyległych do w/w 

miejscowości farm wiatrowych. Wykonawcą planu jest pracownia urbanistyczna SoftGIS z siedzibą we Wrocławiu. 

  

Wykonanie projektu adaptacji istniejącego obiektu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy (w trakcie 

realizacji) 

 koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 32.595,00 zł, 

 dokumentacja zakłada adaptację zabytkowego budynku inwentarskiego zlokalizowanego przy PSP w Skorogoszczy na 

potrzeby szkoły, 

 komunikacja z istniejącym budynkiem PSP odbywać się będzie łącznikiem w poziomie I kondygnacji, 

 obecnie gmina jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zamierzenia. 

  

Jeszcze w tym roku wykonana zostanie modernizacja ścieżki rowerowej ( (planowana realizacja do końca 2013 r.), 

biegnącej na terenie gminy Lewin Brzeski.  

 na zadanie to gmina otrzymała dofinansowane w kwocie 15.488,24 zł,  

 całkowity koszt realizacji wynosi 23.506,38 zł,  

 w ramach w/w zadania uzupełnione zostanie oznakowanie istniejącej już ścieżki oraz wykonane zostaną trzy miejsca 

postojowe dla rowerzystów - w Lewinie, Łosiowie i Skorogoszczy, na których to znajdą się altanki, stojaki na rowery i kosze 

na śmieci. Wykonana zostanie także mapa z trasą ścieżki rowerowej. 

Inwestycje w trakcie realizacji i planowane do realizacji w najbliższym 

czasie 



Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim – (do realizacji w 2014 roku)  

Inwestycja obejmuje: przebudowę toalet, organizację boisk do siatkówki plażowej, wygospodarowanie terenu na boisko 

trawiaste-wielofunkcyjne, budowę wiaty z ławkami, stworzenie układu ścieżek pieszo-rowerowych, budowę drogi dojazdowej, 

budowę placu zabaw dla dzieci, budowę siłowni na wolnym powietrzu oraz skateparku, przebudowę oświetlenia, utworzenie 

monitoringu terenu, powiązanie tras spacerowych zewnętrznych z układem komunikacyjnym wewnętrznym, budowę 

infrastruktury technicznej, budowę małej architektury. 

Całkowity koszt inwestycji: 1.895.715,01 zł 

Dofinansowanie z  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007-2013”  Lokalnej Grupy Rybackiej – 927.771,00 zł 

 

Rozbudowa i remont targowisko stałego w Lewinie Brzeskim – (do realizacji w 2014 roku) 

W ramach inwestycji planuje się utwardzenie terenu, wzniesienie zadaszenia nad istniejącymi (8 stanowisk) i projektowanymi 

miejscami do handlu (2 miejsca), budowa budynku z sanitariatami, na tylnej części działki zieleń ozdobna, parking 

Całkowity koszt inwestycji: 597.052.,81 zł 

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013: 364.056,00 zł 
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Straż Miejska w Lewinie Brzeskim funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach 

gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 2012 roku organizacyjnie usytuowana jest jako jeden z wydziałów w 

strukturze Urzędu Miejskiego. Powstała decyzją Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 01.03.2012.  

  

W godzinach pracy Straży Miejskiej przyjmowano zgłoszenia mieszkańców, dotyczyły one: 

niewłaściwego parkowania pojazdów i utrudnień w komunikacji,  

zanieczyszczania i niszczenia miejsc użyteczności publicznej, 

zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

osób nietrzeźwych i niewłaściwego zachowania ich po alkoholu, 

innych naruszeń prawa określonych przez zgłaszających. 

 

Przyjmowane były również zgłoszenia od dyżurnych Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim, wydziałów Urzędu 

Miejskiego.  

Do listopada 2013 Straż Miejska ujawniła 2500 wykroczeń, skierowano 53 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 

Brzegu. Nałożono 1167 mandatów karnych. 

 

 

 

Bezpieczeństwo mieszkańców – STRAŻ MIEJSKA 



Gmina Lewin Brzeski podzielona jest na trzy obwody szkolne:  

 

 obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Lewinie Brzeskim,  

 obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Skorogoszczy,  

 obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Łosiowie.  

 

We wszystkich szkołach nauka zorganizowana jest w 50 oddziałach, do których uczęszcza 1.147 uczniów.: 

  dowożonych jest 368 uczniów, co stanowi 32% ogółu. 

 z obiadów refundowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta 185 dzieci, czyli 16% 

ogółu.  

 

W obszarze opieki i wychowania na szczególną uwagę zasługuje również utworzona przez gminę i całkowicie 

finansowana z budżetu gminy Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. Stałą opieką otacza około 150 dzieci, 

ściśle współpracuje z ich rodzinami, wychowankom zapewnia zajęcia specjalistyczne, w okresach ferii organizuje 

wypoczynek dla około 80-ciu dzieci.  

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe i Gimnazja 
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W bieżącym roku szkolnym, mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy, postanowiłem wyjść 

na przeciw potrzebom rodziców i utrzymałem liczbę oddziałów przedszkolnych na nie 

zmienionym poziomie – jest to maksymalna liczba oddziałów, które mogą pomieścić budynki 

naszych przedszkoli.  

Na terenie gminy Lewin Brzeski funkcjonuje 5 placówek przedszkolnych.  We wszystkich 

przedszkolach jest 19 oddziałów.  

 

W roku szkolnym 2013/2014 wychowaniem przedszkolnym w gminie objętych jest 454 dzieci, co 

stanowi 74 % dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizują wszystkie dzieci sześcioletnie i 

dzieci pięcioletnie. Dzieci dowożonych do przedszkoli jest 108, co stanowi 24% ogółu wszystkich 

wychowanków przedszkoli. Z obiadów korzysta 439 dzieci (97%), z tego 118 dzieci (26%) 

korzysta z obiadów refundowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

Oświata i wychowanie - Przedszkola 
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Ilość dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy w  roku 

szkolnym 2013/2014 w statystykach 
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Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie przyjmowanym przez 

Radę Miejską w Lewinie Brzeskim programie współpracy. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2013 roku w otwartych konkursach ofert 

wynosiły 204.000 zł. Ogłoszono trzy konkury ofert: 

 upowszechniane sportu masowego pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej”.  

             W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych w Lewinie Brzeskim, 

 ochrona i promocja zdrowia - „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle 

chorych”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą         

w Opolu. Zadania realizuje Stacja Opieki Caritas w Skorogoszczy, 

 zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zajęcia integracyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 

 

W ramach zadań zleconych, w trybie pozakonkursowym (art. 19a o działalności pożytku publicznego                                

i  o wolontariacie), gmina Lewin Brzeski przekazała w 2013r. środki finansowe w kwocie 6.000 zł na zadanie 

publiczne pn. „Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej”. 

Zadanie to realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie 

Brzeskim. 

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierane są także 

Uczniowskie Kluby Sportowe. 

Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi  
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Dane demograficzne z obszaru gminy Lewin Brzeski 

Obecnie w gminie Lewin Brzeski zamieszkuje 13210 osób (dane na dzień 5 grudnia 2013r.) Z tego 5860 osób mieszka w 

mieście Lewin Brzeski a 7350 na terenach wiejskich gminy Lewin Brzeski. 

 Ogółem od początku roku 2013 r. na terenie gminy zarejestrowano: 

  112 urodzeń, 

 137 zgonów. 

W  2013 roku 118 osób zawarło związek małżeński (stan na 5 grudnia 2013r.).  

Zauważyć można, że odnotowano więcej zgonów, niż urodzin nowych obywateli.  

Względem ubiegłego roku liczna ludność zmniejszyła się  o 140 osób. W 2012 roku 13 350 z tego 5935 osób zamieszkiwało 

miasto Lewin Brzeski a 7415 osób na terenach wiejskich. 



 

Dziękuję Państwu za 

uwagę 
 

 

 

 

 

    

     Niniejsza prezentacja będzie opublikowana na stronie 

www.lewin-brzeski.pl 
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