
  

P R O J E K T 
 

Uchwała Nr  
Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 26 marca 2018r. 
 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się uchwałę   Nr XL/304/2017   Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia  2017 r. w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

 

§ 2. 

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027 stanowiąca 
załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe 
brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Objaśnienia do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 ( załącznik nr 1) dokonano następujących 
zmian: 
 
 
 
W 2018 roku 
 
 
1. Zmniejszono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 294 335,00 zł,  
w tym dochody bieżące (kol. 1.1) kwota 294 335,00 zł, w tym: 

 subwencja ogólna (kol. 1.1.4) zmniejszono o kwotę 405 649,00 zł 
 z tytułu  dotacji  i  środków   przeznaczonych   na  cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono  

o kwotę 3 313,00 zł. 
 
2. Zmniejszono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 53 835,00 zł, w tym:  

 wydatki bieżące (kol. 2.1) zmniejszono o  kwotę 294 335,00 zł, 
 wydatki majątkowe (kol. 2.2) zwiększono o 240 500,00 zł. 

 
 3. Zwiększono przychody budżetu (kol. 4), o kwotę 240 500,00 zł, 
w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   (kol. 4.2) zwiększono o kwotę 
240 500,00 zł, w tym  pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) zwiększono o   kwotę 240 500,00 zł 
 
4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach  wydatków budżetowych zwiększono 
wartość: 

 wydatki bieżące na   wynagrodzenia i  składki   od   nich   naliczane, zwiększono o kwotę 
2 513,00 zł (kol. 11.1) 

 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, 
zmniejszono o kwotę 60 335,00 zł (kol. 11.2) 

 wydatków   majątkowych,  objętych  limitem   art. 226   ust. 3   pkt   4   ustawy o   kwotę 
518 736,00 zł (kol. 11.3 i 11.3.2), 

 nowych    wydatków     inwestycyjnych   (kol. 11.5)   o   kwotę  240 500,00 zł. 
 

5. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których 
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 518 736,00 zł (kol. 12.4) 
  
 

  
W załączniku Nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian: 
 
 Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: 
Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski”. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku. Wkład własny 
gminy w zadanie wynosi 518 736,00 zł. 


