
PROJEKT 

 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia            2016 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.1) oraz art. 212 ust. 1 i 2 

oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. 

poz. 1870 ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 31 401 394,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości   31 201 394,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości       200 000,00 zł, 

- jak w załączniku Nr 1. 

 

§ 2 

 

Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 32 173 994,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 29 415 494,00 zł 

- jak w załączniku Nr 2, Tabela 1. 

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 758 500,00 zł 

- jak w załączniku Nr 2, Tabela 2. 

§ 3 

 

                                                           

1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 

 



Deficyt budżetu w wysokości 772 600,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze 

sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.  

§ 4 

Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 317 600,00 zł, 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie   1 545 000,00 zł, 

- jak w załączniku Nr 3. 

§ 5 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 145 000,00 zł,  

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 

 

§ 6 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych 

papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł. 

 

§ 7 

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację 

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł. 

 

§ 8 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2017 roku dla jednostek 

sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 

§ 9 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej  

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 

§ 10 

Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 

§ 11 



Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: 

 - na pokrycie występującego w  trakcie  roku   przejściowego   deficytu budżetu do wysokości 

1 000 000,00 zł.,  

- na   sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w  wysokości 772 600,00 zł,  

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek 

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

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

zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 12 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały budżetowej na rok 2017 

 
 
 

Plan dochodów bieżących i majątkowych 
Gminy Tarnów Opolski 

na rok 2017 

Dział Paragraf Wyszczególnienie Bieżące Majątkowe 
1 2 3 4 5 

700  Gospodarka mieszkaniowa 77 000,00 zł 200 000,00 zł 
 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

2 000,00 zł  

 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

60 000,00 zł  

 0750 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 

15 000,00 zł  

 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości 

 150 000,00 zł 

 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  50 000,00 zł 
750  Administracja publiczna 80 938,00 zł  

 0750 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 

2 000,00 zł  

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

78 938,00 zł  

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

1 964,00 zł  

 
 
 

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

1 964,00 zł  

752  Obrona narodowa 600,00 zł  



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

600,00 zł  

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

6 222,00  

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

6 222,00  

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej  oraz    wydatki    związane 
z ich poborem 

13 830 000,00 zł  

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 000 000,00 zł  
 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
500 000,00 zł  

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 000,00 zł  
 0320 Wpływy z podatku rolnego 150 000,00 zł  
 0330 Wpływy z podatku leśnego 80 000,00 zł  
 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 350 000,00 zł  
 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej 

15 000,00 zł    

 0360 Wpływy z podatku  od spadków i darowizn 30 000,00 zł  
 0410 Wpływy z opłaty skarbowej        20 000,00 zł  
 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł  
 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej      110 000,00 zł  
 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
150 000,00 zł  

 0500 Wpływy z podatku  od czynności cywilno-
prawnych 

180 000,00 zł  

 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł  
 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat  

z tytułu podatków i opłat 
20 000,00 zł  

758  Różne rozliczenia 9 732 794,00 zł  
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 732 794,00 zł  

801  Oświata i wychowanie 626 000,00 zł  
 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
58 000,00 zł  

 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

152 000,00 zł  

 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł  
 0830 Wpływy z usług 115 000,00 zł  
 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 zł  

852  Pomoc społeczna 334 076,00 zł  



 
Razem dochody budżetowe  31 401 394 ,00 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 0830 Wpływy z usług 15 000,00 zł  
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł  
 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 876,00 zł  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

8 000,00 zł  

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

297 000,00 zł  

855  Rodzina 5 121 800,00 zł  
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 800,00 zł  
 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 zł  
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

1 353 000,00 zł  

 2060 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 

3 747 000,00 zł  

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

4 000,00 zł  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 350 000, 00 zł  
 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

1 100 000,00 zł  

 0690 Wpływy z różnych opłat      250 000,00 zł  
926  Kultura fizyczna  40 000,00 zł  

 0830 Wpływy z usług 40 000,00 zł  
  OGÓŁEM 31 201 394,00 zł 200 000,00 zł 



Załącznik Nr 2 

do uchwały budżetowej na rok 2017 

Tabela Nr 1 

 
Plan wydatków budżetowych 

bieżących na rok 2017 

 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota  

1 2 3 4 

010  Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 zł 
 01008 Melioracje wodne 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

20 000,00 zł 
18 000,00 zł 
2 000,00 zł 

 01030 Izby rolnicze 
Wydatki na zadania statutowe 

5 000,00 zł 
5 000,00 zł 

 01095 Pozostała działalność 
Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

75 000,00 zł 
55 000,00 zł 
20 000,00 zł 

600  Transport i ł ączność 280 000,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

280 000,00 zł 
275 000,00 zł 

5 000,00 zł 
700  Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Wydatki na zadania statutowe 

50 000,00 zł 
50 000,00 zł 

 70095 Postała działalność 
Wydatki na zadania statutowe 

50 000,00 zł 
50 000,00 zł 

710  Działalność usługowa 130 000,00 zł 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

130 000,00 zł 
125 000,00 zł 

5 000,00 zł 
750  Administracja publiczna 3 437 938,00 zł 

 75011 Urzędy wojewódzkie 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

78 938,00 zł 
78 938,00 zł 

 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

130 000,00 zł 
130 000,00 zł 

 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Wydatki na zadania statutowe  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 001 000,00 zł 
600 000,00 zł 

2 351 000,00 zł 
50 000,00 zł 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
Wydatki na zadania statutowe  

40 000,00 zł 
40 000,00 zł 

 75095 Pozostała działalność 
Wydatki na zadania statutowe 

188 000,00 zł 
      188 000,00 zł 



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

1 964,00 zł 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 964,00 zł 
 

1 964,00 zł 
752  Obrona narodowa 600,00 zł 

 75212 Pozostałe wydatki obronne 
Wydatki na zadania statutowe 

 600,00 zł 
600,00 zł 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

191 222,00 zł 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

180 000,00 zł 
35 000,00 zł 

120 000,00 zł 
25 000,00 zł 

 75414 Obrona cywilna 
Wydatki na zadania statutowe 

6 222,00 zł 
6 222,00 zł 

 75495 Pozostała działalność 
Wydatki na zadania statutowe 

5 000,00 zł 
5 000,00 zł 

757  Obsługa długu publicznego 500 000,00 zł 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
Obsługa długu  

 
500 000,00 zł 
500 000,00 zł 

758  Różne rozliczenia 230 000,00 zł 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

W tym:   
• rezerwa ogólna 
• rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

230 000,00 zł 
 

145 000,00 zł 
 

85 000,00 zł 
 

801  Oświata i wychowanie 13 507 950,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 

Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Dotacje na zadania bieżące 

5 968 950,00 zł 
704 400,00 zł 
240 450,00 zł 

3 824 100,00 zł 
1 200 000,00 zł 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

600 400,00 zł 
162 700,00 zł 
13 200,00 zł 

424 500,00 zł 
 80104 Przedszkola 

Dotacje na zadania bieżące 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 931 000,00 zł 
664 000,00 zł 

1 759 300,00 zł 
428 900,00 zł 
78 800,00 zł 

 80110 Gimnazja 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 311 600,00 zł 
1 843 000,00 zł 

198 100,00 zł 
270 500,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 000,00 zł 



Wydatki na zadania statutowe 350 000,00 zł 
 80114 Zespoły  obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

369 500,00 zł 
35 500,00 zł 

334 000,00 zł 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Wydatki na zadania statutowe 
50 800,00 zł 
50 800,00 zł 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

372 700,00 zł 
201 100,00 zł 
152 400,00 zł 
19 200,00 zł 

 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 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

200 000,00 zł 
 
 
 
 

200 000,00 zł 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

350 000,00 zł 
 
 
 
 

350 000,00 zł 
 80195 Pozostała działalność 

Wydatki na zadania statutowe 
3 000,00 zł 
3 000,00 zł 

851  Ochrona zdrowia 185 000,00 zł 
 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńcze 
Dotacje na zadania bieżące 

35 000,00 zł 
 

35 000,00 zł 
 85153 Zwalczanie narkomanii 

Wydatki na zadania statutowe 
5 000,00 zł 
5 000,00 zł 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

145 000,00 zł 
95 000,00 zł 
50 000,00 zł 

852  Pomoc społeczna 1 808 320,00 zł 
 85202 Domy pomocy społecznej 

Wydatki na zadania statutowe 
620 000,00 zł 
620 000,00 zł 

 85203 Ośrodki wsparcia 
Wydatki na zadania statutowe 

2 000,00 zł 
2 000,00 zł 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 
Wydatki na zadania statutowe 

4  000,00 zł 
          

4 000,00 zł 
 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

18 000,00 zł 
 
 
 
 

18 000,00 zł 



 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

169 000,00 zł 
 

169 000,00 zł 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
157 654,00 zł 
157 654,00 zł 

 85216 Zasiłki stałe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wydatki na zadania statutowe 

66 000,00 zł 
65 000,00 zł 
1 000,00 zł 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

480 000,00 zł 
415 000,00 zł 
60 000,00 zł 
5 000,00 zł 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

120 000,00 zł 
120 000,00 zł 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

71 666,00 zł 
71 666,00 zł 

 85295 Pozostała działalność 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

100 000,00 zł 
100 000,00 zł 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 85 600,00 zł 
 85401 Świetlice szkolne 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

43 600,00 zł 
36 800,00 zł 
3 000,00 zł 
3 800,00 zł 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

20 000,00 zł 
 

20 000,00 zł 
 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
Wydatki na zadania statutowe 

22 000,00 zł 
 

22 000,00 zł 
855  Rodzina 5 202 500,00 zł 

 85501 Świadczenia wychowawcze 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

3 747 000,00 zł 
3 691 626,00 zł 

55 374,00 zł 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Wydatki na zadania statutowe 

1 400 500,00 zł 
 
 

1 276 000,00 zł  
114 500,00 zł 
10 000,00 zł 

 85504 Wspieranie rodziny 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

25 000,00 zł 
25 000,00 zł 

 85508 Rodziny zastępcze 
Wydatki na zadania statutowe 

30 000,00 zł 
30 000,00 zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 795 400,00 zł 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Dotacje na zadania bieżące 

5 400,00 zł 
5 400,00 zł 

 90002 Gospodarka odpadami 
Wydatki na zadania statutowe  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Dotacje na zadania bieżące 

1 188 000,00 zł 
1 091 000,00 zł 

12 000,00 zł 
85 000,00  zł 



 90003 Oczyszczanie miast i wsi 
Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

40 000,00 zł 
8 000,00 zł 

32 000,00 zł 
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

32 000,00 zł 
22 000,00 zł 
10 000,00 zł 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Wydatki na zadania statutowe 

445 000,00 zł 
445 000,00 zł 

 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
Wydatki na zadania statutowe 

60 000,00 zł 
 

60 000,00 zł 
 90095 Pozostała działalność 

Wydatki na zadania statutowe 

25 000,00 zł 
25 000,00 zł 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 444 000,00 zł 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Dotacje na zadania bieżące 
850 000,00 zł 
850 000,00 zł 

 92116 Biblioteki 
Dotacje na zadania bieżące 

400 000,00 zł 
400 000,00 zł 

 92195 Pozostała działalność 
Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Dotacje na zadania bieżące 

194 000,00 zł 
142 000,00 zł 

      1 000,00 zł 
51 000,00 zł 

926  Kultura fizyczna  415 000,00 zł 
 92601 Obiekty sportowe 

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

185 000,00 zł 
     180 000,00 zł 

5 000,00 zł 
 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  

Wydatki na zadania statutowe 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Dotacje na zadania bieżące 

230 000,00 zł 
58 000,00 zł 
2 000,00 zł 

170 000,00 zł 
RAZEM      29 415 494,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
   do uchwały budżetowej   na rok 2017 

   Tabela Nr 2 

Plan wydatków budżetowych 
majątkowych na rok 2017 

 
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota  

1 2 3 4 
600  Transport i ł ączność  736 000,00 zł 

 60016 Drogi publiczne gminne  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

736 000,00 zł 
736 000,00 zł 

700  Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

100 000,00 zł 
100 000,00 zł 

750  Administracja publiczna 34 000,00  zł 

 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

34 000,00 zł 
34 000,00 zł 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

243 000,00 zł 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  

240 000,00 zł 
240 000,00 zł 

 75495 Pozostała działalność 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

3 000,00 zł 
3 000,00 zł 

801  Oświata i wychowanie 1 500 000,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

1 500 000,00 zł 
1 500 000,00 zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 500,00 zł 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

26 500,00 zł 
26 500,00 zł 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

19 000,00 zł 
19 000,00 zł 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 zł 

 92195 Pozostała działalność 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

50 000,00 zł 
50 000,00 zł 

926  Kultura fizyczna  50 000,00 zł 

 92601 Obiekty sportowe 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

50 000,00 zł 
50 000,00 zł 

RAZEM 2 758 500,00 zł 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3                                                                                                               
do uchwały budżetowej na rok 2017 

 

 

Tabela Nr 1 

Plan przychodów na rok 2017 

 
Lp. § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA  
1. 931 Przychody ze sprzedaży innych 

papierów wartościowych 
 

2 000 000,00 zł 
 950       Wolne środki, o których mowa w art. 

217, ust. 2 pkt. 6 ustawy    
 

287 386,56 zł 
2. 951 Przychody ze spłat pożyczek i 

kredytów udzielonych ze środków 
publicznych 

 
30 213,44 zł 

  RAZEM 2 317 600,00 zł 
 

 
 
 

Tabela Nr 2 
 

Plan rozchodów na rok 2017 
 

§ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA  
982 Wykup innych papierów 

wartościowych   
Bank Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie - obligacje komunalne       

1 545 000,00 zł 

 RAZEM 1 545 000,00 zł 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 
do uchwały budżetowej 

na rok 2017 
 
 

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2017 
 

1.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 340 400,00 zł w tym: 
   1) Dotacje podmiotowe w kwocie                                                            1 250 000,00 zł 
   2) Dotacje celowe w kwocie                                                                          90 400,00 zł 
 
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3 4 5 
900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
90 400,00 zł 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 400,00 zł 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące na podstawie 
porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

5 400,00 zł 

 90002  Gospodarka odpadami 85 000,00 zł 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) 
miedzy jednostkami  samorządu 
terytorialnego                          

85 000,00 zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 250 000,00 zł 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice  
i kluby 

850 000,00 zł 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

850 000,00 zł 

 92116  Biblioteki 400 000,00 zł 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

400 000,00 zł 

RAZEM 1 340 400,00 zł 
 

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 360 000,00 zł w tym: 
    1) Dotacja celowa kwocie                                                                496 000,00 zł 
    2) Dotacja podmiotowa w kwocie                                      1 864 000,00 zł 
 
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3 4 5 
754   Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
240 000,00 zł 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 240 000,00 zł 



  6230 Dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

240 000,00 zł 

801   Oświata i wychowanie 1 864 000,00 zł 
 80101  Szkoły podstawowe 1 200 000,00 zł 
  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

1 200 000,00 zł 

 80104  Przedszkola 664 000,00 zł 

  2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 

664 000,00 zł 

851   Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 

 85117  Zakłady opiekuńczo-lecznicze  
i pielęgnacyjno-opiekuńcze 

35 000,00 zł 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

35 000,00 zł 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

51 000,00 zł 

 92195  Pozostała działalność 51 000,00 zł 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

51 000,00 zł 

926   Kultura fizyczna 170 000,00 zł 

 92605  Zadania z zakresu kultury fizycznej  170 000,00 zł 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

170 000,00 zł 

RAZEM 2 360 000,00 zł 
  

 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 5 

do uchwały budżetowej  na rok 2017 

Tabela 1 

 

Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2017 
 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł 
1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna 78 938,00 zł 
 75011  Urzędy Wojewódzkie 78 938,00 zł 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 938,00 zł 

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

1 964,00 zł 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 964,00 zł 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314,00 zł 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 zł 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł 

752   Obrona narodowa 600,00 zł 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
600,00 zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

6 222,00 zł 

 75414  Obrona cywilna 6 222,00 zł 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 222,00 zł 

852   Pomoc społeczna 8 000,00 zł 
 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

8 000,00 zł 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000,00 zł 
855   Rodzina 5 100 000,00 zł 

 85501  Świadczenia wychowawcze 3 747 000,00 zł 
  3110 Świadczenia społeczne 3 691 626,00 zł 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  42 700,00 zł 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 zł 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 200,00 zł 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 174,00 zł 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 
 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
1 353 000,00 zł 



emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

  3110 Świadczenia społeczne 1 276 000,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  34 883,00 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 437,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 680,00 

R A Z E M 5 195 724,00 zł 
 

Tabela Nr 2 

                                                                                                                                                                       

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  
na rok 2017 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 
1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna 78 938,00 zł 
 75011  Urzędy wojewódzkie 78 938,00 zł 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

78 938,00 zł 

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

1 964,00 zł 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 964,00 zł 

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

1 964,00 zł 

752   Obrona narodowa 600,00 zł 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

600,00 zł 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

6 222,00 zł 

 75414  Obrona cywilna 6 222,00 zł 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

6 222,00 zł 

852   Pomoc społeczna 8 000,00 zł 



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

8 000,00 zł 

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

8 000,00 zł 

855   Rodzina 5 100 000,00 zł 
 85501  Świadczenia wychowawcze 3 747 000,00 zł 
  2060 Świadczenia wychowawcze 3 747 000,00 zł 
 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1 353 000,00 zł 

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

1 353 000,00 zł 

R A Z E M 5 195 724,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6   
 

do uchwały budżetowej na rok 2017 
 
 

PLAN ZADA Ń INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 

 

L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATEK 

 w zł 
UZASADNIENIE 

REALIZACJI 

1 600 60016 
Modernizacja ul. Nowej 

w Kątach Opolskich 
(projekt i wykonanie) 

380 000,00 zł 

Poprawa stanu 
technicznego  

i bezpieczeństwa  
na drogach 

2 600 60016 

Modernizacja  
ul. M. Kopernika  

w Tarnowie Opolskim 
(projekt i wykonanie) 

345 000,00 zł 

Poprawa stanu 
technicznego  

i bezpieczeństwa  
na drogach 

3 600 60016 

Modernizacja  
ul. Dębowej  

w Tarnowie Opolskim 
(projekt) 

11 000,00 zł 

Poprawa stanu 
technicznego  

i bezpieczeństwa  
na drogach 

4 700 70005 
Nabycie gruntów  

pod drogi  
68 000,00 zł - 

5 700 70005 

Nabycie nieruchomości 
od PKP pod budowę 

chodnika ul. Kopernika  
w Tarnowie Opolskim  

25 000,00 zł - 

6 700 70005 
Nabycie nieruchomości 
przy ul. Św. Marcina  

w Tarnowie Opolskim  
7 000,00 zł - 

7 750 75023 

Budowa systemu 
nawadniającego teren 

przed budynkiem urzędu 
gminy 

9 000,00 zł - 

8 750 75023 
Zakup serwera 

z oprogramowaniem  
do urzędu gminy  

15 000,00 zł 

Usprawnienie 
i poprawa 

warunków pracy 
pracowników 

9 750 75023 
Zakup kserokopiarki 

wielofunkcyjnej  
do urzędu gminy 

10 000,00 zł 

Usprawnienie  
i poprawa 

warunków pracy 
pracowników 

10 754 75412 

Dofinasowanie do zakupu 
samochodu ratowniczo-

gaśniczego  dla OSP 
Tarnów Opolski 

240 000,00 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Gminy Tarnów 
Opolski 

11 754 75495 
Dofinasowanie do zakupu 

urządzenia do pomiaru 
alkoholu w wydychanym 

3 000,00 
Zwiększenie 

bezpieczeństwa  



powietrzu dla jednostki 
Policji w Ozimku 

w ruchu drogowym 
na ternie gminy 

12 801 80101 

Termomodernizacja 
budynku 

Szkoły  Podstawowej 
w Tarnowie Opolskim 

 

1 500 000,00 
Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 

mieszkańców 

13 900 90001 

Wykup sieci 
kanalizacyjnej  
na ul. Dębowej  

(działka nr 1100/16)  
w miejscowości  
Tarnów Opolski 

17 000,00 

Rozwiązywanie 
problemów 
gospodarki   

kanalizacyjnej 

14 900 90001 

Wykup sieci 
wodociągowej  
na ul. Cygana  
w Raszowej 

9 500,00 
Rozwiązywanie 

problemów 
gospodarki wodnej 

15 900 90015 

Budowa 2 punktów 
oświetleniowych  

na ul. Leszczynowej  
w Miedzianej 

19 000,00  
Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 

mieszkańców 

16 921 92195 

Projekt modernizacji 
budynku przy  

ul. Zapłotnej 12   
w Kosorowicach  

50 000,00 
Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 

mieszkańców 

17 926 92601 
Budowa boiska 

sportowego  
w Nakle – etap II 

40 000,00 
Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 

mieszkańców 

18 926 92601 
Budowa  Street Workout 
Parku przy hali sportowej 

w Tarnowie Opolskim 
10 000,00 

Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 

mieszkańców 

               RAZEM  2 758 500,00  

                        
 


