
Uchwała Nr XL V/........... l20l8

Rady Gminy Tamów Opolski

z dńa 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognory finansowej

PRoJEKT

Na podstawie art. 231 ust. I oraz art. 23ż ustawy z dnia ż7 sierpnia ż009 r. o finansach
publicznych (tj. Dr. U. z20I7 r. poz.2077 ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1.

Zmienia się uchwałę NrXLl304l2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§2.

Wieloletnia prognoza finansowa wtaz z prognozą kwoty dfugu na lata 2018 - 2027 stanowiąca
załącznikNr 1 do uchwĄ wskazanej w § 1, otrzymuje nowe brzmienie i stanowizałącznikNr 1 do
niniejszej uchwaĘ.

§3.

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§4.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do Uchwały Nr XLI!7 ...........12018

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na ląta 2018-2027 ( załącznik nr lI dokonano następujqc}lch
zmian:

W 2018 roku

I. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 53 820,00 zł,
w tym dochody bieżące (kol. 1.1) kwota 53 820,00 ń, w Ęm z §tułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 350 820,00 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 65 820,00 zł,w Ęm:
o wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększono o kwotę 53 820,00 zł,
o wydatki majątkowe (ko]'.2.ż) zwiększono o 12 000,00 zł.

3. Zwiększono przychody budżetu (kol. 4), o kwotę 12 000,00 ń,
w tym wolne środki, o których mowa w ań. 2|7 ust.2 pkt 6 ustawy (kol. 4.2) zlviększono o kwotę
12 000,00 zł,w Ęm pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) zwiększono o kwotę 12 000,00 zł

4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych nviększono
wartośó nowych wydatków inwestycyjnych (kol. 11.5) o kwotę 7ż 000,00 zł


