
Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Tarnów opolski na 2019 rok.

NaPodstawie art. 18 ust. 2pkt.4, pkt. 9lit.,,d",pkt.9lit.,,i" ustawy zdnia8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (|tj. Dz.IJ. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 2I2 ust. 1 i 2
oraz art.258 ustawY z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.IJ. z2OI7 r.
poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Tamów opolski uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budzetu w łącznej wysokości 37 234 973,44 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 33 605 99I,0O zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 3 628 982,44 zł,
- jak w załączniku Nr 1.

§2

Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 38 470 901,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości33 239 7I7,00 zł
- jak w zńączntkuNr 2, Tabela 1.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 23I 184,00 zł
- jak w zńączntkuNr 2, Tabela 2.

§3

DeficY't budzetu w wYsokoś ci 1 235 927,56 zł zostaniępokr}ły przychodami pochodzą cymi ze
sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.



§4
Ustala się:

1) przychody budzetu w łącznej kwocię 3 ż35 927 ,56 zł,

2) rozchody budZetu włącznej kwocie 2 000 000,00 zł,

- jak * załączniku Nr 3.

§5
Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł,

2. Rezerwę celową w wysokości 98 000,00 złnazaruądzanie kryzysowe.

§6
Ustala się limit zobowiązańztytułuzaciąganych kredyów ipożyczek, emitowanych

papierów wartościowych do wysokości 3 500 000,00 zł.

§7
Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł.,ktorc 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 gmirrrrym

programie przeciwdziałanianarkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§8
Ustala się dochody z opłatikar zakorzystanie ze środowiska oraz wydatki nazadaniaz zakresu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 260 000,00 zł.

§9
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

1 100 000,00 zł t wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, w wysokości 1 505 200,00 zł.

§10
Wydatki budZetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku dla jednostek

sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie

zzńącznikiem Nr 4.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane zrealizacjązadań administracji rządowej

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie zzńącznikiem Nr 5.



§12
Ustala się plan zadń inwestycyjnych zgodnie zzŃącznikiem Nr 6.

§13

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:

1) zaciągania kredytów ipożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficltu budzetu do wysokości

1 000 000,00 zł.,

-na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1235 927,56zł,

- na spłatę wczeŚniej zaciągniętych zobowiązańztytułuemisji obligacji, kredytów ipożyczek,
2) do dokonywania zmian w ramach dzińuw planie wydatków bieżących na uposazenia

i wynagrodzenia zę stosunku pracy,

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

zadantamt do wysokości umożliwiającej realtzację danego zadaria,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu

terytorialnego do zaciąganiazobowiązanz ty.tułu umów, których realizacjaw roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działaniajednostki i z których

wynikaj ące płatno ści wykc aczaj ą poza rok budżetowy,

5) przekazanta kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania

przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,

6) lokowania wolnych środków budZetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz

bank prowadzący obsługę budZetu.

§14
Wykonanie Uchwały powierza się Wojtowi Gminy Tarnów Opolski.

§15
Uchwała wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Woj ewódźwa Opolskie go.



Załącznik Nr l

do uchwĄ budżetowej na rok 2019

Plan dochodów bieżących i majątkorvych
Gminy Tarnów Opolski

na rok 2019

Dzia| Parasraf wyszczególnienie Bieżące Maiątkowe
1 2 J 4 5

600 Transpoń i łączność 3 448 982,44 zł
6297 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

powiatów (związkow gmin, rwiązków powiatowo-
gminnych, rwiązków powiatów), samorządów
wojewódaw, pozyskane z innych źródęł
Płatności w zakresie budżefu środków europejskich

3 448 98ż,44 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 77 000,00 zł 180 000,00 zł
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez

jednostki samorządu terltorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

2 000,00 zł

0550 Wpływy z opłat z §tułu u4Ąkowania wieczystego
nieruchomości

60 000,00 zł

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, j ednostek samorządu
terltorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

15 000,00 zł

0110 Wpły*y z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz praw a wieczystego użl.tkowania nieruchomości

150 000,00 zł

0870 Wpłvwv ze sprzedaży składników maiątkowych 30 000.00 zł
750 Administraci a publiczna 77 785,00 z|

0750 Wpływy z najmu i dzierżav,y składników
maj ątkowych Skarbu Państwa, j ednostek samorządu
tery,torialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

1 000,00 zł

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

76 785,00 zł

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

1978,00 zł

20l0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, rwiązkom powiatowo-gminnym)
ustawami

1978,00 zł

752 obrona narodowa 600,00 zł



2010 Dotacje celowe otrzymane zbldżetu państwa na
realizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, zw iązko m powiatowo- gminnym)
ustawami

600,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7 200,00

2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na
real izacj ę zadań bieżący ch z zakre su admini stracj i
rządowej oraz innych zadań zlęconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami

7 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnei oraz wydatki zsl,i4zane z ich poborem

15 321000,00 zł

0010 Podatek dochodowy od osób flzycznych 7 500 000,00 zł
0020 WpĘwy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00 zł
03 10 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 000.00 zł
0320 Wpływv z podatku rolnego l40 000,00 zł
0330 WpĘwy z podatku leśnego 80 000,00 zł
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych l85 000,00 zł
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

ftzycznych, opłacanego w formie karly podatkowei
10 000,00 zł

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 zł
0410 Wpływy z opłaĘ skarbowej 20 000,00 zł
0430 Wpływy z opłaĘ targowei 15 000,00 zł
0460 Wpływv z opłaĘ eksploatacyi nei 100 000,00 zł
0480 WpĘrvy z opłat za zezv,tolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych
l50 000,00 zł

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 250 000.00 zł
0690 Wpły-y zróżnychopłat 6 000,00 zł
0910 Wpłylvy z odsetek od nieterminowych wpłat z §Ąułu

podatków i opłat
15 000,00 zł

758 Różne rozliczenia 10 339 528,00 zł
2920 Subwencje ogólne z budżefu państwa 10 339 528.00 zł

801 Oświata i wychowanie 743 500,00 zł
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego
47 500,00 zł

0610 Wpły-y z opłat zakorzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego

żż6 000,00 zł

0830 WpV*y z usług 170 000.00 zł
0970 Wpływv z r ożny ch dochodów 300 000,00 zł

852 Pomoc społeczna 361 200,00 zł
0830 YpV*y z usług 12 000,00 zł
0940 Wpływv zrozliczenJzwrotów z lat ubiesłvch 6 000,00 zł
0920 WpĘwy z pozostŃych odsetek l ż00,00 zł
0970 Wpfuwy z r óżny ch dochodów 23 000.00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizaclę zadań bieżących z zakresu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(zw i ązko m gmin, zlv iązko m p owi atowo- gm innym)
ustawami

4 000,00 zł



2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacj ę własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, zw iązkó w powiatowo- gminnych

3 15 000,00 zł

855 Rodzina 5 271ż00,00 zł
09ż0 Wphwv z pozostałych odsetek ż0 200,0a zł
0940 Wpływv zrozliczęnJzwrotów z lat ubiesłych 27 000,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

r e alizacj ę zadań bi e żący ch z zakre s u adm in i stracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(nv iązkom gmin, zw iązkom powiatowo- gminnym)
ustawami

l 557 000,00 zł

2060 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
zadania b i eżąc e z zaYł e su adm in i stracj i rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci

3 643 000,00 zł

ż360 Dochody j ednostek samorządu terytorialne g o nN iązane
z rea|izacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

ż4000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 360 000.00 zł
0490 WpĘwy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

1 100 000,00 zł

0690 Wpłvwv zróżnych opłat ż60 000,00 zł
926 kultura flzyczna 45 000,00 zł

0830 Wpłvwv z usług 35 000.00 zł
0910 wphwv z r óżny ch dochodów 10 000,00 zł

oGoŁEM 33 605 991,00 zł 3 628 982,44 zł

Razem dochody budżetowe 37 234 973.44 zł



ZałącznikNr 2

do uchwĄ budżetowej na rok 2019

Tabela Nr 1

Plan wydatków budżetołvych
bieżących na rok 2019

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

l ż J 4

010
Rolnictwo i lowiectwo

145 000,00 zł

0l008 Melioracje wodne

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000,00 zł

28 000,00 zł

2 000,00 zł

01030 Izby rolnicze

Wydatki na zadania statutowe

5 000,00 zł

5 000,00 zł

01095 pozostała działalnośó

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 10 000,00 zł

95 000,00 zł

l5 000,00 zł

600
Transpoń i łączność

ż70 000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

210 000,00 zł

267 000,00 zł

3 000,00 zł

700
Gospodarka mieszkaniowa

63 500,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania statutowe

58 500,00 zł

58 500,00 zł

70095 postała działalność

Wydatki na zadania statutowe

5 000,00 zł

5 000,00 zł

710
Działalność usługowa

138 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Świadczenia na rzęczosób fizycznych

Wydatki na zadania statutowe

138 000,00 zł

4 000,00 zł

134 000,00 zł

750
Administracja publiczna

3 9ó3 485,00 zł



750l1 Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

76 785,0a ń
76 785,00 zł

750ż2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiafu)

Świadczenia na rzecz osób fi ąycznych

140 000,00 zł

l40 000,00 zł

15023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Świadczenia na rzeQz osób fi zycznych

3 024 40a,00 zł

648 000,00 zł

2 3żl 400,00 zł

55 000,00 zł

75015 Promocja j ednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania statutowe

70 000,00 zł

70 000,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terlorialnego

Świadczenia na rzeczosób fi zycmych

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

531 300,00 zł

1700,00 zł

70 800,00 zł

458 800,00 zł

75095 pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

12l 000,00 zł

l2l 000,00 zł

75I Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1978,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1

1

9]8,00 zł

978,00 zł

752 obrona narodowa 1 100,00 zł

15212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania statutowe

1 100,00 zł

1 100,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 253 200,00 z|

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowę

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

230 000,00 zł

41 000,00 zł

169 000,00 zł

20 000,00 zł

7 54l4 Obrona cywilna

Wydatki na zadania statutowe

7 ż00,00 zł

7 200,00 zł



75495 pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Dotacje na zadania bieżące

16 000,00 zł

10 000,00 zł

6 000,00 zł

757
Obsługa długu publicznego

460 000,00 zł

7570ż Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek
j ednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

460 000,00 zł

460 000,00 zł

758
Różne rozliczenia

258 000,00 zt

75818 Rezerwy ogólne i celowe

wtym:

. rezerwa ogólna

. rezerwa celowa zprzeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

258 000,00 zł

160 000,00 zł

98 000,00 zł

801
Oświata i rvychowanie

15 210 431,00 zł

80101 SzkoĘ podstawowe

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacj e na zadania bieżące

8 687 310,00 zł

97I 500,00 zł

289 910,00 zł

5 435 900,00 zł

1 990 000,00 zł

80103 OddziĘ przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

578 650,00 zł

l27 050,00 zł

16 800,00 zł

434 800,00 zł

801 04 przedszkola

Dotacj e na zadania bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

3 85l 050,00 zł

960 000,00 zł

ż 273 000,0a zł

546 550,00 zł

7l 500,00 zł

801 10 Gimnazja

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

878 ż00,00 zł

577 350,00 zł

61 350,00 zł



Swiadczenia na rzecz osób fi zycznych 239 500,00 zł

801 13 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na zadania stafutowe

170 000,00 zł

170 000,00 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania statutowe

Dotacje na zadania bieżące

59 496,50 ń

41 496,50 zł

18 000,00 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

5ż1 050,00 zł

300 000,00 zł

225 05a,00 zł

ż 000,00 zł

80 l49 Real izacj a zadah v,y magaj ących sto sowania specj alnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego

Świadczenia na rzeez osób fi zycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

178 000,00 zł

1 1 500,00 zł

166 500,00 zł

80150 Realizacj a zadan wy magaj ących stosowan ia specj alnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w
szkołach podstawowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

203 340,00 zł

13 240,00 zł

190 100,00 zł

80152 Real izacj a zadań v,y magaj ących stosowania specj alnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzięci i młodziezy w
gimnazj ach i klasach dotychczasowego gimnazj um
prowadzonych w innych typach szkół, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I
stopnia i klasach do§chczasowej zasadniczej szkoĘ
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I
stopnia oraz szkołach aĘstycznych

Świadczenia na rzeQzosób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

59 150,00 zł

3 600,00 zł

55 550.00 zł

80195 pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 184,50 zł

400,00 zł

|7 784,50 zł



851
ochrona zdrowia

185 000,00 zł

851 17
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Dotacj e na zadania b ieżące

35 000,00 zł

35 000,00 zł

85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki na zadania statutowe

5 000,00 zł

5 000,00 zł

85l54 przec iwdziałanie 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

ż 109 733,00 zl

85202
Domy pomocy społecznej

Wydatki na zadania statutowe

790 000,00 zł

790 000,00 zł

85203
Ośrodki wsparcia

Wydatki na zadania statutowe

ż 000,00 zł

2 000,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziŃania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania statutowe

5 000,00 zł

5 000,00 zł

85213
Składki na ubezpieczęniazdrowotne 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

l 0 000,00 zł

10 000,00 zł

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emer;łalne i rentowe

Świadczenia na rzelzosób fizycznych

Wydatki na zadania statutowe

l75 000,00 zł

l14 000,00 zł

1 000,00 zł

85215
Dodatki mieszkaniowe
:,
Swtadczen ia na rzecz osób fi zycznych

80 000,00 zł

80 000,00 zł

85216
zasiłki stałe

Świadczenia na rzeQz osób fi zycznych

76 000,00 zł

73 000,00 zł



Wydatki na zadania statutowe 3 000,00 zł

852 l9
Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

673 400.00 zł

492 000,00 zł

176 400,00 zł

5 000,00 zł

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

l24 00a,00 zł

120 000,00 zł

4 000,00 zł

85230
Pomoc w zakresie dofiiania
Świadczenia na rzeczosób fizycmych

Wydatki na zadania statutowe

74 333,00 zł

73 333,00 zł

1 000.00 zł

85ż95
pozostała działalność

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

100 000,00 zł

l00 000,00 zł

854
Edukacyj na opieka wychowawcza

381 990,00 zł

8540 1

świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadanja statutowe

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

33ż 390,00 zł

301 190,00 zł

14 400,00 zł

l6 800,00 zł

85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnyrn

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

20 000,00 zł

20 000,00 zł

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze
moĘwacyjnym

Wydatki na zadania statutowe

29 600,00 zł

ż9 600,00 zł

855
Rodzina

5 467 000,00 zł

8550 1

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia na rzeaz osób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

3 653 000,00 zł

3 589 163,00 zł

53 831,00 zł

10 000,00 zł



85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjn ęgo oraz składki na ubezpieczenia emerltalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe

1 401 000,00 zł

1 257 623,00 zł

l35 377,00 zł

8 000,00 zł

85504
Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadanla statutowe

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

245 000,00 zł

36 600,00 zł

1 400,00 zł

207 000,00 zł

85508
Rodziny zastępcze

Wydatki na zadania statutowe

l60 000,00 zł

l60 000,00 zł

855 l3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustarły o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z 4 kwiętnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 000,00 zł

8 000,00 zł

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 206 200,00 zł

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacj e na zadania bieżące

1 505 200,00 zł

1ż40 000,00 zł

90 000,00 zł

7'75 200,00 zł

90003
Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46 000,00 zł

5 000,00 zł

41 000,00 zł



90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50 000,00 zł

33 000,00 zł

17 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje na zadania bieżące

100 000,00 zł

100 000,00 zł

90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zadania statutowe

440 000,00 zł

440 000,00 zł

90019
WpĘwy i wydatki z:wiązane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki na zadania statutowe

45 000,00 zł

45 000,00 zł

90095
pozostała działalnośó

Wydatki na zadania statutowe

20 000,00 zł

20 000,00 zł

92l
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 645 100,00 zł

92l09
Domy i ośrodki kultury, świetlice ikluby
Dotacj e na zadania bieżące

957 000,00 zł

951 000,00 zł

921l6
Biblioteki

Dotacj e na zadania bieżące

506 000,00 zł

506 000,00 zł

92120
Ochrona zabYkow i opieka nad zablkami

Wydatki na zadania statutowe

] 000,00 zł

7 000,00 zł

92195
pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacj e na zadania bieżące

l75 100,00 zł

1 l8 100,00 zł

2 000,00 zł

55 000,00 zł

926
kultura fizvczna

480 000,00 zł

9ż601
Obiekty spońowe

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ż45 000,00 zł

226 000,00 zł

19 000,00 zł



9ż605
Zadania z zakresu kultury firycznej
Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacj e na zadania bieżące

ż35 000,00 zł

57 000,00 zł

3 000,00 zł

175 000,00 zł

RAZEM
33 239 717,00 zł



ZałącznikNr 2
do uchwĄ buclżetowej na rok 2019

Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetowych
majątkowych na rok 2019

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota
1 2 ,J 4

600
Transpoń i łączność

4 484 284,00 zł

60095 pozostała działalnośó

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

4 484 ż84,00 zł

4 484 284,00 zł
700

Gospodarka mieszkaniowa
50 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

50 000,00 zł

50 000,00 zł
750 Administracj a publiczna 30 000,00 zł

750ż3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

30 000,00 zł
30 000,00 zł

801 Oświata i rvychowanie 66 000,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 zł

80104 przedszkola

inwesĘcje i zakupy inwestycyjne

51 000,00 zł

51 000,00 zł
851 ochrona zdrowia 535 000,00 zł

85195 pozostała działalność

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

535 000,00 zł

535 000,00 zł
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15 900,00 zł

90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

15 900,00 zł

l5 900,00 zł

926 Kultura flzyczna 50 000,00 zł

9260I Obiekty spońowe

inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

50 000,00 zł

50 000,00 zł

RAZEM
5 231 184,00 zł



Plan prrychodów na rok 2019

Plan rozchodów na rok 2019

ZŃącznikNr 3

do uchwĄ budżetowej na rok 2019

'Iabela Nr 1

Załącznik Nr 3

do uchwały budżetowej na rok 20l9

Tabela Nr 2

Lp. § WYSZCZEGOLNIENIE KwoTA
1 93I Przychody ze sprzedaĘ innych papierów

wartościowych
2 500 000,00 zł

950 Wolne środki, o których mowa w art.2I7,
ust.2pkt.6ustawy

684 514,1ż zł

2. 951 Przychody ze spłat poĘczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych

51 4I3,44 zł

RAZEM 3 235 927,56 zł

§ WYSZCZEGOLNIENIE KwoTA
982 Wykup innych papierów wartościowych

Bank Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie - obligacje komunalne

2 000 000,00 zł

RAZEM 2 000 000,00 zł



Załącznik Nr 4
do uchwĄ budżetowej

na rok 2019

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019

1,Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych I 656 200,00 zł w tym:
l). Dotacje podmiotowe w kwocie 1 463 000,00 zł
2). Dotacje celowe w kwocie I93 200,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 J 4 5

801 Oświata i wychowanie 18 000,00 zł
80146 Doksźałcanie i doskonalenie nauczycieli 18 000,00 zł

2330 Dotacje celowe przekazane do
samorządu woj ewódźw a na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

18 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

l75 200,00 z|

90002 Gospodarka odpadami 115 ż00,00 zł

23I0 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

I'75 200,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1 463 000,00 zł

92I09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

957 000,00 zł

2480
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej ins§Ąucj i kultury

957 000,00 zł

92l 16 Biblioteki 50ó 000,00 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej insĘrtucj i kultury

506 000,00 zł

RAZEM 1 656 200,00 zł



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 32l 000,00 zł w Ęm:
l,) Dotacja celowa kwocie
2.) D otacja podmiotowa w kwoc ie

371 a00,00 zł
2 950 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 ,

J 4 5
754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa
6 000,00 zl

15495 pozostała działalnośó 6 000,00 zł
2360 Dotacje celowe z budZetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
rcalizacji organizacj om prowadzącym
działal ność pożytku publicznego

6 000,00 zł

80l Oświata i wychowanie 2 950 000,00 zł

8010l SzkoĘ podstawowe ] 990 000,00 zł

2540
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

l 990 000,00 zł

80l 04 przedszkola 960 000,00 zł

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaĘ

960 000,00 zł

851 ochrona zdrowia 35 000,00 zł

851 17 Zakłady op i ekuń czo- |ecznicze i
pielęgnacyj no-opiekuńcze

35 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terfiorialnego, udzielone w
trybie art.22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacj i organizacj om prowadzącym
działalność poł.tku publicznego

35 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

100 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

100 000,00 zł

2830 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostĄm
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

100 000,00 zł



9ż1 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

55 000,00 zł

92195 pozostała działalność 55 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
r ealizacji organizacj om prowadzącym
działalność poz}.tku publicznego

55 000,00 zł

9ż6 Kultura flryczna 175 000,00 zł

9ż605 Zadania z zakresu kultury ftzycznej 175 000,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
r ealizacji organizacj om prowadzącym
działalność poĄ,tku publicmego

175 000,00 zł

RAZEM 3 321 000,00 zł



Załącznik Nr 5

do uchwĄ budżetowej na rok 20l9

Tabela 1

Plan rrydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2019

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł

1 2 3 4

750
Administracja publiczna

76 785,00 zł

7501 1 Urzędy Wojewódzkie 76 785,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6ż 200,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 800,00 zł

4I20 Składki na Fundusz Pracy 1785,00 zł

75l Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

l978,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

19]8,00 zł

4l10 Składki na ubezpieczenia społeczne 294,a0 zł

41ż0 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł

4I70 Wynagrodzenia bezosobowe l 604,00 zł

752 obrona narodowa 600,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywi lnej

600,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7 200,00 zł

75414 Obrona cywilna 7 200,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 030,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 090,00 zł

4I20 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł

852
Pomoc społeczna

4 000,00 zł



85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

4 000,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 000,00 zł

855
Rodzina

5 208 000,00 zł

8550 l Swiadczenia wychowawcze 3 643 000,00 zł

31 10
Swiadczenia społeczne 3 589 163,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 zł

41 10 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000,00 zł

4l20 Składki na Fundusz Pracy 2 83],0a zł

85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emer}talne i rentowe z ubezpie czen ia społeczne go

1 343 000,00 zł

3110 Swiadczenia społeczne 1257 6ż3,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 600,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 52 000,00 zł

4I20 Składki na Fundusz Pracy 777,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 21Ą 000,00 zł

3110 Swiadczenia społeczne 201 000,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 zł

4l10 Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł

42I0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych orazza osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

8 000,000 zł

4l30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000,00 zł

RAZEM 5 298 563,00 zł



Załącznik Nr 5

do uchwaĘ budżetowej na rok 2019

Tabela Nr 2

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
na rok 2019

Dzia\ Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 76 785,00 zł

750I1 Urzędy wojewódzkie 76 785,00 zł

20l0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

76 785,00 zł

75l Urzędy naczelnych organów władry państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1918,00 zł

75l01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

l9]8,00 zł

20l0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na
real izacj ę zad ań bi eżący ch z zakre su adm in i strac.i i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami

9]8,00 zł

752 obrona narodowa 600,00 zł

1521ż Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
real izacj ę zadań bieżący ch z zakre su admini stracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(rw iązkom gmin, zw iązkom powiatowo- gm innym)
ustawami

600,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

7 200,00 zł

75414 Obrona cywilna 7 ż00,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracj i
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

7 ż00,00 zł



(związkom gmin, zw iązkom powiatowo- gminnym)
ustawami

852 Pomoc społeczna 4 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 zł

20I0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
real izacj ę zadafi bieżący ch z zakre su adm in i stracj i
rządowej oraz innych zadań zlęconych gminie
(nviązkom gmin, mviązkom powiatowo-gminnym)
ustawami

4 000,00 zł

855 Rodzina 5 208 000,00 zł

8550 1 Swiadczenia wychowawcze 3 643 000,00 zł

ż060 Swiadczenia wychowawcze 3 643 000,00 zł

85502 swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 343 000,00 zł

ż0I0 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracj i

rządowej oraz innych zadań zlęconych gminie
(zwi ązkom gmin, zsł iązkom powi atowo- gm innym)
ustawami

343 000,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 214 000,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
r e alizacj ę zadań bi eżący ch z zakre s u adm ini stracj i
rządowej oraz innych zadan z7ęconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

żl4 000,00 zł

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych orazza osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia
ż014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

8 000,00 zł

2010 8 000,00 zł

RAZEM 5 298 563,00 zł



Załacznik Nr 6

do uchwĄ budżetowej na rok 2019

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJI{YCH NA RoK 2019

L.P. DZIAŁ ROZDZIAł, NAZWA ZADANIA WYDATEK
wń

UZASADNIENIE
REALIZACJI

1
600 60095

Budowa infrastruktury
pieszo-rowerowej na ternie
powiatu opolskiego - etap
II oraz budowa centrum
przesiadkowego w Gminie
Lewin Brzeski

3 303 l71,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

2 600 60095
Przebudowa dróg do
terenów inwes§cyjnych w
gminach: Opole, Dobrzeń
wielki i Tarnów opolski

l 081 l13,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

J 600 60095
czas na rower - budowa
ścieżek pieszo-rowerowych
w Aglomeracji Opolskiej

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

4 700 70005
Nabycie gruntów
pod drogi 50 000,00

5 150 75023
Zakup licencji na
oprogramowanie dla
j ednostek organizacyjnych
gminy

30 000,00
Usprawnienie
ipoprawa
warunków pracy
pracowników

6 900 90001

Wykup sieci wodociągowej
w ul. Mickiewicza w
Raszowej
Tarnów Opolski

15 900,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej

7 851 85195
Budowa tężni solankowej
wraz zagospodarowaniem
terenu

535 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

8 801 80l01

Adaptacja sali
komputerowej na salę
lekcyjną oraz adaptacja sali
lekcyjnej na pracownię
komputerową w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Kątach Op.

15 000,00

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
uczniów
i pracowników
szkoły



9 80l 801 04
Budowa przedszkola i

źłobka modułowego w
Tamowie Opolskim
(proiekt)

35 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych

mieszkańców

l0 801 80104

Modernizacja pokrycia
dachowego w Przedszkolu
Publicznym w
I(osorowicach

16 000,00

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
dzieci
i pracowników
przedszkola

l1 926 9260I

Modernizacja
boiska sportowego
w Tarnowie Opolskim wraz
z infrastrukturą
tow ar zy szącą (proi ekt)

50 000,00 zł
Poprawa warunków
socjalno-bytowych

mieszkańców

RAZEM 5 231 184,00



Objaśnienia do projektu uchwaĘ budżetowej na rok 2019

Zgodnie zZarządzeniemNr OR.0050.497 ,2018 z dnia 14 listopada20|8r,,przedkładam

projekt uchwały budZetowej na rok 2019.

BudZet gminy na rok 2019 wynosi ogółem

po stronie wydatków

po stronie rozchodów

po stronie dochodów

po stronie przychodów

Z ogólnej kwoty 38 470 901 ,00 zł planu wydatków wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzeniai pochodne od wynagrodzeń

- rezerwy ogólna i celowa

- obsługa długu publicznego

- dotacje zbudżęt1,1,

- świadczęnia na rzecz osób fi zycznych

- pozostałe wydatki

2. Wydatki majątkowe

40 470 901,00 zł

38 470 907,00 zł

2 000 000,00 zł

37 234 973,44 zł

3 235 927,56 zł

33 239 7I7,00 zł

13 616 167,00 zł

258 000,00 zł

460 000,00 zł

4 977 200,00 zł

6 602 453,50 zł

7 325 896,50 zł

5 231 184,00 zł

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- skalkulowano wydatkirzeczowe w oparciu o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w wysokości średnio o 2,3 oń,

- dochodY z tytułu podatków z opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego
wykonania roku bieżącego,

- w zakresie subwencji ogólnej przyjęto wskaźnik przekazany przęz Ministerstwo Finansów
pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 pńdziernika br.,



- w zakresie dotacji na zadania zlecone gminie i własne przyjętcl kwoty wykazane
w zawiadomieniu otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC"I.3 l 10" 18.20l8
z dnia25 października br.,
- w ramach dochodów zaplanowane zostały wydatki bieżące i częśó inwestycji.

DOCHODY BUDZETOWE

Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie 37 234 973,44 zł, v,,ryn7ka z ustalonych
wskaźników i kalkulacji, a w szczególności:
1" Przyjęte kwoty planów z tlĄlńu podatków i opłat lokalnych zostńy ustalone w oparciu o
obowiązujące stawki w 2018.
2. UdziaŁy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały do planu
na poziomie przewidywanego wykonania zarok20l8 i planu Ministra Finansów.

W 2019 roku łączna kwota subwencji dla gminy wynosi 10 339 528,00 zł i jest niższa
w stosunku do roku br. o wartość I7I 120,00 zł;

. subwencja oświatowa 9 ]99 328,00 zł, którajest niższa od roku 201] o kwotę
245 449,00 zł;

o subwencja uzupełniającaprzyznana w kwocie I28 776,00 zł i jest niższa od 2018 roku
o wartość 1259,00 zł;

o subwencja podstawowa jest wyższa od roku 2018 o kwotę 75 588,00 zł;
o plan dotacji nazadania zlecone stanowi kwota 5 611 585,00 złijest niższy od planu

przyjętego w projekcie budzetu na rok 2018 o kwotę 205 I37,00 zł. Plan ten w ciągu
tego roku wzrósł prawie o 1 mln.

Szczegółowy plan dochodów budZetowych wg ważniejszych źtódęł ich wpływów przedstawia
ZałącznlkNr 1 do projektu Uchwały budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 3 448 982,44 zł. Zaplanowana
kwota jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uwzględnia planowaną sprzedaż
nieruchomości gminnych w drodze przetargu,w drodze bezprzetargowej lub rokowań.
Plan zawiera również doltnansowanle przeznaczone na następujące inwestycje:

o Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego- etap II oraz
budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

o Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów
Opolski_- dotyczy ul. Św. Jacka w Tarnowie Opolskim

. Czas na rowęr - budowa ściezek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej- dotyczy
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim

Gmina Tarnów Opolski nię zawarła żadnychumów o partnerstwie publiczno - pTawnym.



WYDATKI BUDZETOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków budżetowych na rok
38 470 901,00 zł w tym plan zadń
5 23I 184,00 zł,, co stanowi 13,15 Yo całego
przedstawia załącznikNr 6 do projektu uchwĄ.

2019 ustalony
inwestycyjnych
planu. Szczegółowy

został w wysokości
zaplanowano w kwocie
plan wydatków majątkowych

1,

Informacja doĘczącą planowanych inwestycji na 2019 rok

InwestYcja Prowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ódńwa
OPolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Powiat Opolski. W ramach zadania
inwestycyjnego Gmina Tarnów opolski wybuduje 3,5 km ciągu pieszo-rowerowego.

2. ..Nabycie gruntów pod drogi"

W ramach inwestYcji zostaną zabezpieczone środki na wypłaty odszkodowań związanych z
Przejmowaniem gruntów prywatnych pod ulice zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

W ramach inwestYcji zostanie dokonany zakup licencji na niezbędne oprogramowanie w celu
usprawnienia obsługi informatycznej urzędu.

w ramach inwestycji zostanie zlecone zadanię obejmujące wykonanie m.in.:
- projektu tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej,
- tężnt solankowej,
- kompletnych nawierzchni utwardzonych,
- instalacj i elektryczny ch oraz wod.-kan,,
- niezbędny ch przyłączy instalacyjnych,
- obiektów małej architektury będących elementem zagospodarowania terenu,
- oświetlenia parkowego,
- tablicy informacyjnej.

5.

W
W wej na ul. Mickiewicza w mieiscowości Raszowa''
ramach inwestycji zo stani e odpłatnie pr zej ęty fragment sieci wodo ciągowej wybudowanej

przęz mieszkńca.

6. ..Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole. Dobrzeń Wielki i Tamów
Opolski"

4.

ęwin Brzeski''



W ramach zadniazostanie przebudowarra ul. Św. Jacka w Tamowie Opolskim.

7. ..Czas na rower - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiei"

W ramach zadanta zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. Klimasa w
Tamowie Opolskim.

8. ..Budowa przedszkola i żłobka modułowego w Tarnowie Opolskim (projekt)"

Budowa przedszkola i złobka modułowego dla potrzeb ok. 170 dzięci (30 w złobku) v,łraz z
zagospodarowaniem terenu. Obiekt powstanie z powtatzalnych kontenerowych elementów.
Obiekt będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, w tym: sanitarne i elektryczne.
Zagospodarowanie terenu obejmie placyk zabaw przed obiektem otaz zapęwnienie dojazdu i
miejsc parkingowych dla rodziców.

9. ,,Modernizacja boiska sportowego w Tarnowie Opolskim wraz z infrastrukturątowarzy§ZąĘ
(projekt)"

Modernizacja obejmię w szczęgólności - odnowienie bieżni wraz z montazem drenazu
odwadniającego, budowę kortu o podłożu zmączki ceglanej. Modernizacja obejmie również
szatni , przebudowę trybun oraz budowę parkingu. Modemizacji zostanie również poddane
oświetlenie głównej płlty boiska.

10. ..Modemizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu Publiczn)rm w Kosorowicach"

W ramach zadania zostanie wymieniony dach na budynku przedszkola w Kosorowicach.

1 1. ,,Adaptacia sali komputerowęj na salę lekcyjną oraz adaptacia sali lekc}rjnej na pracownię
komputerową w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Op."

Adaptacja sal wynika z kontęczności zamiany niektórych pomieszczeń z mniejszych na
większe.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33 239 717,00 zł i są wższę od planowanych wydatków
bieżących na początku roku budżetowego 2011 o kwotę 1 303 002,00 zł. Wzrost
wydatków związany jest przede wszystkim z wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli,
planowaną wypłatą odpraw w związkuz likwidacj ą gimnazjów, , jak równiez wzrostem energii
elektrycznej o 50oń.

W ramach wydatków bieżących główną pozycją są wydatki na oświatę i wychowanię oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą,ktore stanowią 47oń całego planu.

Szczegółowy plan wydatków bieżących przedstawia załącznikNr 2 - tabela l.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 0100E Melioracje 30 000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie gminy
zgodnie zpotrzebami i wnioskami i uwagami składanymi przez sohysów.

Rozdział 01030 lzbv Rolnicze

Kwota 5 000,00 złprzeznaczonazostanie na opłacenie składki zlzby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

5 000,00 zł

110 000,00 zł

Kwota 60 000,00 zł zostanie wydatkowana na szkolenia dla rolników, zapewnienie odbioru
odPadów zwierzęcych (padliny) przezwyspecjalizowanąfi.-ę oraznawyłapanie i utrzyrnanie
bezdomnYchzwietzątw schronisku. Ponadto zostanie przeprowadzonasterylizacja i kastracja
kotów wolnożyjących olaz identyfikacja psów z terenu naszej gminy. Zgodnie z
obowiązującYmi Przepisami prawa w zakresie ochrony zwierzątkonieczne będzie podjęcie w
formie uchwałY proglamu opieki nad zwierzętami bezdomnymi olaLz zapobiegania
bezdomnoŚci zwierząt ze wskazaniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na
jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi
gmina.

Kwota 50 000,00 złPtzeznaczonazostanie na organizacjędożynek gminnych tj. m,in. korowód,
lvystęp zespołów artystycznych, nagłośnienie i ochronę imprezy.

Dział 600 Transport i łaczność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 270 000,00 zł

Na terenie gminY do utrzymania jest ponad 80 km dróg (publicznych i wewnętrznych) oraz
ok. 200 km. dróg dojazdowych do pól.

Planowane wYdatki związanebędązwykonaniem bieżącego utrzymania dróg, zakup kamienia,
realizacją bieżącej konserwacji dróg gruntowych, asfaltowych, wprowadzeniem organizacji
ruchu na drogach gminnych, zakupem oznakowania l znaki oraz lustra drogowe/ Istnieje
Potrzeba realizacji wniosków mieszkańców , oraz zabezpieczeniem kwoty na zimowę
utrzYmanie dróg w sezonie 201812019 (odśnieżanie, posypyłvanie piaskiem, sprzątanie dróg).



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 500,00 zł

Kwota 58 500,00 zł zostanie przeznaczona między innymi na :

o opracowania geodezyjne w tym: lvypisy i wyrysy, podziały nieruchomości

,rozgranl)Zenla,
o wycenę nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,bezprzetargu
o aktualizację systemu geo-system: numeracja porządkowa i zasob mienia
r ogłoszenia w prasie dotyczące zbycia nieruchomości,
. opłaty za wynajem gruntu i użlkowanie wieczyste gruntu skarbu państwa,

. regulacje stanu prawnego dróg na terenie gminy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 5 000,00 zł

W ramach rozdziału zostanie opłacony podatek VAT, w przypadku nie otrzymania zapłaty
w wymaganym terminie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 138 000,00 zł

Kwota 138 000,00 zł zostanie wydatkowana m. in. na:
1) zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice i Tarnów Opolski,
2) ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3) dodatkowe wydatki związane z wypłata diet dla komisji urbanistycznej, opinie

urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, itp.

Dział 750 Administracia publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano kwotę 3 963 485,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 785,00 zł

Obejmuje wydatki w zakresie wynagrodzęń zadń ustawowo zleconych gminie dotyczących
administracj i rządowej.



Rozdział 75022 Rady gmin 140 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na wlpłatę diet dla radnych i sohysów uczestniczących
w posiedzeniach rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 024 400,00 zł

Wydatki obejmują sfinansowanie bieżących wydatków administracji Urzędu Gminy.
W planie uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Rozdział 75075 Promocjajednosteksamorząduterytorialnego 70 000,00 zł

W ramach promocji będzie wydawana gazetka gminna, finansowana będzie lokalna telewizja
intemetow a, zo staną zakupione materi ały promocyj ne, itp.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 531 300,00 zł

(Boos)
'W ramach rozdzińu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, fundusz świadczeń
socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznychi licencji, zakup usług
telekomunikacyj nych, de l e gacj e, szko l enia, ub ezpieczenie sprzętu biurowe go, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 121 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanovłano wydatki związane z opłatą składki na rzecz Stowarzyszenia
Kraina Św. Anny i innych stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem oraz na wydatki
zw iązane z p o zo stŃymi zadaniami admini stracyj nymi .

iał 751 U nów wład ei. kontroli i och ństwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1978,00 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w Gminie Tarnów Opolski.

Dział 752 Ochrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 zł

W ramach tego rozdziału zostaną zręalizowane wydatki zwięarrc zpTzęprowadzeniem szkoleń
dotyczących obronności itp.

oraz sadownictwa



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 230 000,00 zł

Naterenie gminy Tarnów Opolski dzińającztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym
trzy w Kraj owym S ystemie Ratownic zo - Gaśniczym.

Głównym celem jednostek OSP jest zvła|czanię pożarów i innych zagrożeń lokalnych,
zaznajomtenie ludności z problematyką zapobiegania pożarom i innym zagrożeniarni.
Jednostki w ostatnich latach wyposżone zostały w specjalistyczny sprzęt, którego utrzymanie
jest kosztowne, jednak nieodzowne z uwagi na skuteczność podczas ratowania życia ludzkiego
i mienia.

Ogółem zapotrzebowanie: 230 000,00 zł.

OSP Tarnow Opolski:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia
członków OSP oraz ekwiwalent za udziń w akcjach, wymiana okien w remizie, remont
świetlicy, wymiana wykładzin.

OSP Przyrvory:

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia
członków OSP oraz ekwiwalentzaudział w akcjach.

osp kosorowice

Zakup sprzętu i wyposazenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia
członków OSP oraz ekwiwalent zaudziń w akcjach, dokończenie remontu posadzki garażu,
modernizacja pomieszczenia socjalnego (remont posadzki+socjalne koszt. Ok . 12 000 zł).

OSP Raszowa

Zakup sprzętu i wyposażenia, obowiązkowe przeglądy posiadanego sprzętu, szkolenia
członków OSP oraz ekwiwalentzaudziŃ w akcjach, remont posadzki w remizie.

Środki ogólne zostaną wydatkowane m.in. na: ubezpieczenie sprzętu pożamiczego
( samochodówpożarniczychjednostek OC oraz samochodujednostki OSP Tamów Opolski OC
i AC) oraz NNW strażaków ochotników, legalizację sprzętu pożamiczego ( aparaty i maski
powietrzne, vrządzenia hydrauliczne) zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa
i materiałów pochodnych, naprawę samochodów i sprzętu, przeglądy rejestracyjne pojazdów,
badania lekarskie, zakup energii elektrycznej, wody, kanalizacj1 gaz|J,opłaĘ zawywózśmieci,
telefon, Internet, prenumeratę czasopisma ,,Strazak", zakup kalendarzy, otganizację zawodów
sportowo-pożaml,czych, zakup śroclków czystości, zwrot kosztów opłaty skarbowej za wydanie
zęzw olenia na prowadzenie poj azdów uprzywi lej owanych, itp.



Zwiększenie kwoty przęznaczonej w budZecie na ochronę przeciwpożarową umotywowane jest
tym,iż:

w roku 2019 niezbędne będzie wykonanie:
- bieżących prac remontowo-konserwacyjnych w jednostkach OSP,
- przedłużenie ubezpieczęnia samochodu pożamiczego jednostki OSP Tamów Opolski, który
zakupiony został przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźwa
Opolskiego i podlega obowiązkowi ubezpieczęniaod OC i AC.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 7 200,00 zł

Kwota ottzymana z Urzędu Wojewódzkiego zostanie przeznaczona na realizację zadań z
zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 16 000,00 zł

Kwota 10 000,00 zł zostanię przęznaczona na sfinansowanie dodatko!\ych patroli policji na
teręnie gminy. Pozostała część planu dotyczy wydatków na dotacje dla organizacji
pozarządowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan dochodów budżetowvch na 2019 r"

WPływy z opłat zakorzystanie z zęzwolęń na sprzedaż napoj ów alkoholowych wnoszonych na rachunek
gminy Przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano
w wysokości l50 000,00 zł.

Rozdział 85 1 53 Zw alczanie narkomani

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie zadań
ż9 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz. IJ . z ż0l7r. poz.
wykonania uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski
Narkomanii na2019 r.

5 000,00 zł

własnych Gminy określonych w Ustawie z dnia
1 523) przeciwdziałaniu narkomanii, przyj ętych do
w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania



Zadania realizowane w tym zakresie:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeu§cznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i clsób
zagr ożony ch uzależnieniem.

Udzięlanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci

i młodzieĘ, w tym prowadzeni e zalęó spońowo - rekreacyjnych dla uczniów" a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i
socj oterapeutycznych.

Wspomaganie działań ins§tucji, organizacji pozarządovłych i osób ftzycznych, służących
rozlviązyw aniu problemów narkomanii.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanłę zadańwłasnych Gminy określonych w Ustawie z dnia
26 paździemika 1982r. (teksy jednolity Dz.I]. z ż016r. poz. 487)

o lłychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,przyjęĘch do wykonania uchwałą Rady
Gminy Tarnów Opolski w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problęmów
Alkoholowych na 2019r.

zadania realizowane w tvm zakresie:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
orazudzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązy"wania
Problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieĘ,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dzińań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeu§cznych.

Wspomaganie działalności ins§,tucji, stowarzyszeń i osob flzycznych, służącej rozwiąąrwaniu
problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencjiw związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 137 oraz ań. 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskar{ciela publicznego.

10



Dział 852 Pomoc społeczna (łrydatki

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

realŁowane przez gminę w ramach działu)

Dział 855 Rodzina

w dziale 855 na zwrot do urzędu wojewódzkiego nienależnie
,wypłaconę przez Gops w latach ubiegłych, wrazzodsetkami,
000,00 zł

Kwotę w wYsokoŚci 80 000,00 zł, planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla
mieszkańców z terenu gminy mających problemy w opłacaniu crynszuza lokalę mieszkalne. Decyzje
o PrzYznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane są na podstawie Ustawy o dodatkach
mieszkaniowYchzdnia2Iczerwca200lr.,(Dz.U.Nr71, poz.734zezm.).pomocwpostacidodatków
mieszkaniowYch jest skierowana do najemców , którzy znajdując się w trudnej sluacji materialnej.
Dodatek mieszkaniowy pokrywa jedynie część wydatków na mieszkanie , ponoszonych w
gospodarstwie domowym osoby uprawnionej,

Rozdział 85295 Pozostala działalność 100 000,00 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zapłatę odszkodowańzabraklokali socjalnych na
terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czervvca 2007 r.,
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie z mocy Wyrokow Sądu odbywa się na
rzeczSPołdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18 z tl,tułu braku lokali
socj alnych dla oczekuj ących na przy dziń lokalu socj alnego.

W dziale 852 nazwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia
wYPłacone PrzęZ GOPS w latach ubiegłych, wraz z odsetkami, zaplanowano kwotę
5 000,00 zł

80 000,00 zł

pobrane świadczenia
zaplanowano kwotę 18

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 505 200,00 zł
Kwota 1 000 000,00 zł Przeznaczonazostanie na pokrycie kosźów odebrania odpadów komunalnych
na terenie gminY od indYwidualnych mieszkańców, kwota 240 000,00 zł przeznaczona zostanie na
Pokrycie dzierŻawy pojemników wraz z usługą wstawiania i wymiany pojemników; 90 000,00 zł
zostanie przeznaczone na pokrycie kosźów związanych z lttzymaniem pszok - u.

Ponadto naleĘ zabezpteczyó kwotę dotacji w wysokośc i16 187 ,50 zł - zawykonanie zadaniaw ramach
Porozumienia obejmującej odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,wryarzanychprzez
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właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszańcy, z terenu Gminy Tarnów Opolski oraz
kwoty 9 000 zł za utrrymanie PSZOK dla Gminy Tamów Opolski w ramach porozumienia za miesiąc
grudzień..

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 46 000,00 zł

Na terenie gminy do utrzymania są przystanki autobusowe na których planuje się remonty wiat
przystankowych które wymagają odnowy orazutrzymanie czystości na prrystankach.

Rozdział 90004 Utrrymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z odbieraniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych
i pojemników zlokalizowanych przy drogachorazobiektach gminnych wrazzdodatkowymi wywozami
z placu targowego. Większa część kwoty zostanie przeznczona na pielęgnację terenów zielonych na
terenie poszczególnych sołectw.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 zł

Kwota 100 000,00 zł zostanię wydatkowana w formie dotacji na dofinasowanie zmiany istniejącego
systemu ogrzewania opańego na paliwie stĄm na ekologiczne,

Rozdział 90015 Ośłvietlenie ulic, placów i dróg 440 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej - oświetlenie ulic, opłatę
dystrybucji oraz konserwację urządzeń. Zabezpiecza się również środki na montaż dodatkowych opraw
oŚwietleniowych na istniejących słupach oświetleniowych w ramach umowy oświetleniowej. Przyjęto
prognozę związaną ze wzrostem kosztów opłat za energię elektryczną.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki z,łiązane z gromadzeniem środków z opłat ikar za
korrystanie ze środowiska 45 000,00 zł

Powyższa kwota przęznaczona zostanie na zakup nagród w koŃursach ekologicznych
prowadzanych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy i dofinansowaniach w ramach akcji
ekologicznych; na pielęgnację i nasadzenie drzew otaz Wzewów na terenach gminnych.
Ponadto ewentualne uprzątnięcie odpadow z nielegalnego wysypiska zagrażających zdrowiu
ibezpieczeństwu mieszkańców. W związkuzzakończoną rekultywacją składowiska odpadów
komunalnych innych niż niębęzpieczne w Kosorowicach zostaną poniesione kosźy wywozu
odcieków oraz monitoringu.
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Rozdział 90095 Pozostała działalność 20 000,00 zł

W ramach dziŃu planuje się miedzy innymi uĘlizację azbestu, Częśó kwoĘ zostanie ptzeznaazana
na aktualizacje Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Tarnów Opolski.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000,00 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na Programu Opieki Nad Zablkami Gminy Tranów Opolski
na lata 2019-2022.

Rozdział 92195Pozostała działalność 175 100,00 zł

W ramach tego rozdziaŁu będą realizowane wydatki związane z działalnością kulturalną. Na dotacje
dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi 55 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 ObiekĘ sportowe 245 000,00 zł

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boisk
Orlik w Tarnowie Opolskim. Częśó pieniędzy zostanie przeznaczonanaorganizacje imprez spotlowych,
jak również przeprowadzenie prac remontowych elewacji od strony ul. kopernika,.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i spońu 235 000,00 zł

Na terenie gminy organizuje się imprezy cykliczne o charakterze lokalnym, propagujące zdrowy
i aktYrvnY tryb życia. Wydatki planowane w ilw rozdzia\e przeznaczone będą na puchary za osiągnięcia
w dziedzinie sportu. Na dotacje dla organizacji pozarządowych planowana kwota wynosi
l75 000,00 zł.
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OSWIATA I WYCHOWA|{IE

Biuro Obsługi Oświaty Samorzadowei w Tarnowie Opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Plozdziń 75085 Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
Zaplanow ano wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczęnia
społeczne i fundusz pracy, odpisy na zal<ładowy fundusz świadczęń socjalnych, zakup
materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i licencji, ,zakup usług
telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu biurowego.

Rozdziń 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki dotyczą opłaty za dowożenie uczniów do szkół specjalnych do Opola, do szkół
podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Tarnów Opolski.

Rozdział 80i46 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nazwa
placówki

Proponowany plan20l9

Ogółem
wzł

w tvm:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rzecz osób
fizycznychw
zł

Wydatki na
zadania
statutowe
wzł

Dotacje na
zadania
bieżące
wzł

1 2 a
J 4 5 6

BooS
rozdział
75085

531 300,00 458 800,00 0 12 500,00 0

Dowóz
uczniów do
szkoł rozdział
801 13

170 000,00 0 0 170 000,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziń
80146

18 000,00 0 18 000,00 0

pozostała

działalność
rozdział
80195

18 184,50 0 0 18 184,50 0

Razem 737 484,50 458 800,00 0 278 684,5a 0

1,4



Wydatki dotyczą opłat za czesne dla nauczycieli skierowanych na studia, szkolenia, delegacje,
doradźwo zawodowe nauczycieli.

RozdziŃ 80 1 95 Pozostała działalność
Wydatki doĘczą:
- na fundusz zdrowotny nauczycieli,
-kosztów przeprowadzęnia awansu zawodowego nauczycieli,
- kosztów ogłoszenia konkursów na dyrektorów.

publiczna szkoła podstawowa w katach opolskich

Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Nazwa
placówki

Proponowany plan2019

Ogółem
wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczane
wzł

swiadczenia
narzecz osób
ftzycznych w
zł

Wydatki na
zadania
statutowe
wzł

Dotacje na
zadarlia
bieżące
wzł

1 2 J 4 5 6
PSP Kąty
Opolskie
rozdział
80101

I767 600,00 1 357 l00,00 117 000,00 293 500,00 0

Oddział
Przedszkolny
Rozdziń
80103

I52 250,00 I2I ]00,00 6 000,00 24 550,00 0

Oddział
gimnazjalny
Przywory
rozdział
801 10

238 100,00 169 l50,00 40 500,00 28 450,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziŃ
80146

8 12],00 8 I27,00 0

Stołówka
szkolna
rozdział
80148

251 350,00 l48 500,00 1 000,00 101 850,00 0
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PSP Kąty
Opolskie
rozdziŃ
801 50

8 450,00 7 900,00 550,00 0 0

Oddział
gimnazjalny
Przywory
rozdział
80152

33 450,00 31 350,00 2100,00 0 0

Razem 2 459 327,00 1 835 700,00 167 150,00 456 47],0a 0

Dział 801 Oświata i wychowanie
W działach tych zaplanowane są wydatki na fuŃcjonowanie szkół, oddziału gimnazjalnego,
oddziału przedszkolnego oraz stołówki szkolnej :

80101 PSP Kąty Opolskie
80103 Oddział Przedszkolny
80 1 1 0 Oddział gimnazjalny Przywory
80148 Stołówka szkolna Przlłvory
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczvcieli
80150 PSP Kąty Opolskie
80 1 52 Oddział gimnazjalny Przywory

Wydatki z wymienio ny ch rczdziałów przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za
energię elektryczną, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe,
szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budyŃów, zakup pomocy naukowych, delegacje a takżę
opłaty zwlązane z zakupem wody, opłaty za odbiór kanalizacji, konserwację urządzeń
sanitarnych i grzewczych oTaz bieżącą naprawę urządzeń biurowych (kserokopiarki,
komputery, telefony, drukarki). Zakup artykułów żywnościowych (środki na zakup
wyżywienie pochodzą z dochodów - odpłatnośc za posiłki).

- zakup kserokopiarki ( 3500,00 zł) oraz zakup szafek ubraniowych (12000,00 zł) do szkoły w
Przyworach orazzakup pomocy naukowych - 10 laptopów do pracowni komputerowej w szkolę
w Kątach Op. (20000 ,00 zł). Planowanajest równieżnaprawainstalacji elektrycznej w łazience
Katy Op. (4000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 8010] § 6050 na kwotę - 14500,00 - adaptacja
sali komputerowej na salę lekcyjną oraz adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Op.
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Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dziń ten obejmuje wydatki na stypendia za wyniki w nauce i sportowe.

Wydatki z wymienio ny ch r ozdziałów przeznaczono na :

- wYnagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy ,ru,ukłudowy fundusz
świadczeń socjalnych;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Projekt planu dochodów
na 2019 rok

Nazwa
placówki

Proponowany plan 2019

Ogółem
wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczanę
wzł

swiadczenia
na rzecz
osób
ftzycznych
w z}

Wydatki na
zadania
statutowe
wzł

Dotacje
na
zadania
bteżące
wzł

1 J 4 5 6 7
swietlica
rozdział 85401

141 800,00 I24 400,00 11 100,00 6 300,00 0

Pomoc
materialna dla
uczniów o
charukterze
motywacyjnym
rozdział 85416

10 000,00 0 10 000,00 0

Razem 151 800.00 I24 400,00 1 1 100,00 i6 300,00 0

Dział P.ozdziń § Kwota

801 80103
§ 0660 wpływy z opłat za
korzystanie z wchowania
przedszkolnego

1 000,00

801 80148 § 0830 wpłyuy z usług 60 000,00
Ogółem 61 000,00
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publiczna szkoła podstawowa

im. Mikołaia kopernika w Tarnowie opolskim

Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Nazwa
placówki

Proponowany plan 2019

Ogółem

wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rzecz osób
ftzycznychw
zł

Wydatki na
zadania
statutowe

wzł

Dotacje na
zadarńa
bieżące

wzł

1 2 J 4 5 6

PSP Tarnów
Opolski

rozdział

80l01

3 523 l10,00 2 917 100,00 128 310,00 477 700,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziaŁ
80146

15 484,00 0 15 484,00 0

Stołówka
szkolna
Tarnów
Opolski
rozdział
80148

275 700,00 151 500,00 l 000,00 123 200,00 0

PSP Tarnów
Opolski
rozdział
80150

194 890,00 I82200,00 12 690,00 0 0

Razem 4 009 184,00 3 250 800,00 142 000,00 616 384,00 0
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Dział 801 Oświata i wychowanie

W działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanię szkół, oddziału przedszkolnego
oraz stołówki szkolnej :

80101 PSP Tarnów Opolski

80148 Stołówka szkolna Przywory

80146 Doksżałcanie i doskonalenię zawodowe nauczvcieli

80150 PSP Tarnów Opolski

Wydatki z wymienio ny ch r o zdzi ałów przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz
Świadczeń socjalnych, zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za
energię elektryczną, za usługi pocżowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe,
szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy naukowych, delegacje atakżę
opłaty związane z zakupem wody, kanalizację, konserwację urządzeń sanitarnych i
gtzewczych orazbieżącą naprawę urządzeńbiurowych (kserokopiarki, komputery, telefony,
drukarki). Zakup ańykułów żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodząz
dochodów realizowanych - odpłatność za posiłki);

- zakup ławęk (10000,00 zł) oraz zakup komputerów (30000,00 zł); do pracowni
komputerowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dziń ten obejmuje wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz stypendiazawyniki
w nauce i sportowe.

Nazwa
placówki

Proponowany p|an20l9

Ogółem

wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczane
wzł

swiadczenia
narzecz
osób
ftzycznych
wzł

Wydatki na
zadania
statutowe

złw

Dotacje
na
zadania
bieżące

wzł
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1
a
_) 4 5 6 7

swietlica psp
Tamów
Opolski

rozdziń 85401

150 700,00 l39 000,00 5 200,00 6 500,00 0

Pomoc
materialna dla
uczniów o

charakterze
motywacyjnym

rozdział 85416

12 000,00 12 000,00 0

Razem 162 700,00 139 000,00 5 200,00 18 500,00 0

Projekt planu dochodów

na 2019 rok

Dziń P.ozdziń § Kwota

801 80148 § 0830 wpływy z usług 110 000,00

Ogółem 1 10 000,00
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publiczne Gimnazium Tarnów opolski

Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Dziń 801 Oświata i wychowanie
w działach tych zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie gimnazjum:
80101 PG Tarnów Opolski
80152 PG Tamów Opolski

Wydatki z wymienio ny ch r ozdziałów przęznaczono na :

- wYnagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, na fundusz zdrowotny nauczycieli, składki na ubezpieczenia rpoi."rrr. i fundusz
PracY, odPisY nazakJadowy fundusz świadczeń socjalnych , zakupmateriańw kancelaryjnych,
Środków czYstoŚci, zakup usług pocźowych, telekomunikaryjnych, intemetowy ch oraz
szkolenia, ubezPieczenia sprzętu, delegacje, konserwację, ii"zą"ą naprawę urządzeń
biurowych (kserokopiarki, komputery, telefony, drukarki).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dziń ten obejmuje wydatki na stypendia za wyniki w nauce i sportowe.

Nazwa
placówki

Proponowany plan2019

Ogółem
wzł

w tvm:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rzecz osób
ftzycznychw

zł

Wydatki na
zadarńa

statutowe
wzł

Dotacje na
zadaria
bieżące
wzł

1 2 J 4 5 6
PG Tamów
Opolski
rozdziń
801 10

640 100,00 402 200,00 199 000,00 38 900,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziń
80146

2 058,50 0 2 058,50 0

PG Tarnów
Opolski
rozdział
80152

25 700,00 24 200,00 1 500,00 0 0

Razem 667 858,50 426 400,00 200 500,00 40 958,50 0
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Nazwa
placowki

Proponowany plan2019
Ogołem

wzł
w tvm:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
w z}

swiadczenia
narzecz

osób
ftzycznych

wzł

Wydatki na
zadania

statutowe
w z,ł

Dotacje
na

zadania
bieżące
wzł

1 3 4 5 6 7
Pomoc
materialna dla
uczniów o
charakterze
mo§łvacyjnym
rozdziŃ 85416

3 600,00 0 0 3 600,00 0

przedszkole publiczne kosorowice

Projekt planu wydatkow na rok 2019 przedstawia tabela:

Nazwa
placówki

Proponowany plan2019

Ogółem

wzł

w tvm:

Wynagrodzenia
i składki do
nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rzecz osób
ftzycznych w
zł

Wydatki na
zadania
statutowe

wzł

Dotacje na
zadania
bleżące

wzŁ

1 2 1
J 4 5 6

przedszkole

rozdziń
80104

551 950,00 433 200,00 13 000,00 105 750,00 0

Doksźałcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

I 414,00 I414,00 0
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rozdziń
80146

Razem 553 364,0a 433 200,00 13 000,00 I07 164,00 0

Dziń 801 Oświata i wychowanie:

W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:

Wydatki przeznaczono na:

- wYnagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, składki na ubezPieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz
Świadczeń socjalnYch, zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystośc i, opłaty zaenergię elektrYczną, za usługi pocztowe, kominiarskią telekomunikacyjne, intemetowe,
szkolenia, ubezPieczenia sPrzętu i budyŃów, zakup pomocy naukowych, delegacje a takżeoPłatY związane z zakuPem wody, kanalizację, korr..i*u cję urządzeń'otaz bieżącąnaprawę
urządzen biurowYch (kserokopiarki, komputery, telefony, drukarki). Zakup artykułów
ŻYwmoŚcio!\Ych (Środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przęz
placówkę - odpłatność za posiłki).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetolvych 80104 § 6050 na kwotę _ 15550,00
modernizacja Pokrycia dachowego w Przedszkolu publicznym w Kosorowicach"

W rozdziale 80146 Dokształcanie i
zaplanowane są wydatki na szkolenia.

Projekt planu dochodów

na 2019 rok

doskonalenie zawodowe nauczycieili rozdział 80146

§ 0660 wpłylvy z opłit za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego

§ 0670 wpłyviy , opłat ,u
korzystanie z wyżywienia w
j ednostkach realizuj ą cych zadania z
zakresu wychowania
przedszkolnego
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Przedszkole Publiczne Przywory

Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Dział 801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:
Wydatki przęznaazono na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatki
wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za
energię elektryczną, za usługi pocztowe, kominiarskie, tęlekomunikacyjne, intemetowe,
szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy naukowych, delegacje a także
opłaty zwtązane z zaklpem wody, kanalizację, konserwację urządzen orazbteżącą naprawę
urządzeń biurowych (kserokopiarki, komputery, telefony, drukarki). Zakup artykułów
żywnościowych (środki na zakup wyżlłvienie pochodzą z dochodów realizowanych przez
placówkę - odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146
zaplanowane są wydatki na szkolenia.

Nazwa
placówki

Proponowany plan 2019

Ogółem
wzł

w tvm:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rzecz osób
ftzycznychw

zł

Wydatki na
zadania

statutowe
wzł

Dotacje na
zadania
bieżące
wzł

1 2 J 4 5 6
przedszkole

rozdziń
80104

551 000,00 398 500,00 15 000,00 137 500,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdział
80146

1 400,00 1 400,00 0

Razem 552 400,00 398 500,00 15 000,00 138 900,00 0
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Projekt planu dochodów
na 2019 rok

Projekt planu wydatków na rok 2019 przed,stawia tabela:

Dział Ptozdział § Kwota

801 80104
§ 0660 wpływy z opłatza
korzystanie z wychowania
przedszkolneso

11 000,00

§ 0670 wpływy z opłatza
korzystanie z vrllżywienia w
j ednostkach realizuj ąc y ch zadaria z
zakresu wychowania
przedszkolneso

45 000,00

o lółem 56 000,00

Nazwa
placówki

Proponowany plan 2019

Ogółem
wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
wzł

wiadczenia
natzęcz

osób
ftzycznychw

zł

Wydatki na
zadania

statutowe
wzł

Dotacje
na

zadania
bieżące w

zł

przedszkole
tozdział 80104

1 788 100,00 1 441 300,00 303 300,00

Dokształcanie i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziń 80146

6 048,00

Realizacja
zadań
wymagających
stosowanie
specjalnej..

178 000,00 166 500,00 11 500,00
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naŃi i mętod
pracy dla
dzieci w
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
rozdział 80 149

Razem 1 972148,00 1 607 800,00 55 000,00 309 348,00 0

Dział 801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie:
Wydatki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj" dodatki
wiejskie, składki na ubezpieczęnla społeczne i fundusz pracy) odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, zakup gazu, materiałow kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za
energię elektryczną, za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe,
szkolenia, ubezpieczenia sprzętu i budyŃów, zakup pomocy naukowych, delegacje a takżę
opłaty związane z zakupem wody, kanalizację, konserwację urządzeń otazbieżącą naprawę
aruądzeń biurowych (kserokopiarki, komputery, telefony, drukarki). Zakup artykułów
żywnościowych (środki na zakup wyżywienie pochodzą z dochodów realizowanych przez
placówkę - odpłatność za posiłki).

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli razdział 80146
zaplanowane są wydatki na szkolenia.

W rozdzia|e 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacii nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych wydatki przeznaczono na
wynagrodzenia osobowe, dodatki socjalne tj. dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia
społeczne i fundusz pracy.

Projekt planu dochodów
na 2019 rok

Dziń P.ozdziń § Kwota

801 80104
§ 0660 wpłyv\ry z opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego

25 000,00

§ 0670 wpływy z opłat za
korzystanie z v,,ryżywienia w
j ednostkach realizuj ąc y ch zadania z
zakresu wychowania
przedszkolnego

1 13 000,00

Ogółem 138 000,00
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Projekt planu wydatków na rok 2019 przedstawia tabela:

Nazwa
placówki

Proponowany plan2019

Ogółem
wzł

w tym:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
wzł

swiadczenia
natzęcz osób
ftzycznychw

zł

Wydatki na
zadanl,a

statutowe
wzł

Dotacje na
zadania
bteżące
wzł

1 2 1J 4 5 6
PSP Nakło
rozdział
80101

I 406
600,00

l 208 500,00 44 600,00 153 500,00 0

Oddział
przedszkolny
Nakło
rozdziŃ
80103

426 400,00 313 100,00 10 800,00 102 500,00 0

Dokształcanie
i
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
rozdziń
80146

6 965,00 0 6 965,00 0

Razem 1 839
965,00

1 521 600,00 55 400,00 262 965,00 0

Dziń 801 Oświata i wychowanie
W działach tYch zaPlanowane są wydatki na funkcjonowanie szkoły, oddziału przedszkolnego
oraz dokształcania i doskonalenie zawodowe naucźycieli:
80101 PSP Nakło
80 1 03 Oddział Przedszkolny
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki z wymienio ny ch r ozdziałów ptzeznaczono na:

- wYnagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj. dodatkiwiejskie, składki na.ubezPieczenia społeczne i fr.rdu., pracy, odpisy na zakład,owy fundusz
Świadczeń socjalnYch , zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystośc i, opłaty zaenergię elektrYczną, za usługi pocztowe, kominiarskie, ielekomunikacyjne, internetowe,
szkolenia, ubezPieczenia sprzętu i budynków, zakup pomocy naukowych, delegacje atakże
oPłatY związane zzakuPemwody, kanalizację, ko.rr"i*u cjęurządzeń sanitarnych i grzewczych
oraz bieŻącą naPrawę urządzeń biurowycń (kserokopiurki, ko.nputery, telófony, drukarki).ZakuP artYkułów żYłvnoŚciowych (środki na zakup wyzywienie poĆńoarą z dochodów _
odpłatność za posiłki).

DziaŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
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Dziń ten obejmuje wydatki na stypendia za wyniki w nauce i spclrtowe.

Wydatki z wymienio ny ch r o zdzi ałów przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne tj.
dodatki wiejskie, składki na ubezpieczęnia społeczne i fundusz pracy, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Projekt planu dochodów
na 2019 rok

Nazwa
placówki

Proponowany plan 2019
Ogółem

wzł
w tym:

Wynagrodzenia
i składki do

nich naliczane
wzł

swiadczenia
na rZęcz

osób
ftzycznych

wzł

Wydatki na
zadania

statutowe
wzł

Dotacje
na

zadanta
bieżące
wzł

1
1J 4 5 6 7

swietlica
Nakło rozdział
85401

39 890,00 37 790,00 500,00 l 600,00 0

Pomoc
materialna dla
uczniów o
charakterze
motywacyjnym
rozdział 8541 6

4 000,00 0 4 000,00 0

Razem 43 890,00 37 790,00 500.00 5 600,00 0

Dział Rozdział § Kwota

801 801 03
§ 0660 wpły!\y z opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego

2 500,00

801 80103

§ 0670 wpływy z opłatza
korzystanie z vłyżywienia w
j edno stkach realizuj ąc y ch zadani a z
zakresu wychowania
przedszkolnego

30 000,00

ogółem 32 500,00
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GMI|{NY OSRODEK PoMoCY SPOŁECZI\EJ

Rozdział 85202 Domy opieki społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zgodnie zzaPisemustawy o pomocy społecznej, gmina kierująca swojego mieszkńca do
Domu PomocY SPołeczĘ ma obowiązek zastępczo pokryw:ać częŚó odpłatności pomiędzy
kwotą wnoszoną Przez mieszkańca, a kosztem utrzymania_ogłoszony^pri"rStarostę na
terenie, którego znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Średnio *.ok, do takich placówek
kierujemY dwie osoby, które nie mogą i nió potrafią samodzielnie egzystować w swoim
środowisku.

Y ':\" 2018 PokrYwany jest częściowy koszt utrzymania za około 29 mięszkańców gminy.
Sredni miesięcznY kosź dopłaty do jednego umieszczonego mieszkańca kształtuje się - ,ru
Poziomie około 2 500,00 zł. Koszt poblu w DPS co roku jest walory zowany, óo -iąr" się
ze zwiększaniem odpłatno ści pono szon ej pr zez gminę.

790 000,00 zł

2 000,00 zł

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
oPieki i PomocY w zasPokajaniu niezbędnych potrzeb Źyciovłych, mogą być pizyznane usługi
oPiekuńcze, sPecjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłók, świadczon. * Ósroan wsparcia.

Rozdział 85205 Zadaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł

Ustawa z dnia29liPca 2005 roku o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie nakłada na gminy
obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uchwałą RadY GminY z dnia 23 maja 2011 roku oraz Zarządzenieln Wójta Gminy z dnia 19
września 2011 roku zostŃ powołany zespół interdyscyplinarny.
WYdatki związane z dzińalnością zespołu ponoszonóią miębry innymi na szkolenia, ulotki.
plakaty, oraz art. biurowe (papier, segregatory, toner do órukarki itp.i

Rozdział 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 10 000,00 zł

Składki na ubezPieczęnia zdrowotne odprowadzane za świadczeniobiorców pobierających
świadczenia rodzinne, za które ośrodek jes t zobowlązany odprow adzaó.

Rozdział 85214 Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 80 000,00 zł
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Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, w szczegolności na
pokrycie części lub całości kosźów zakupu Ęwności, leków i leczenia, opału" odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
atakże kosztów pogrzebu" Kryterium uprawniające do udzielenia pomocy zgodnie
zRozpotządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku wynosi:
dla osoby samotnie gospodaruj ącej 70I,00 zł,
dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

Zasiłek celowy może być takZe przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego, poniosły straty w wyniku klęski żyrviołowej lub ekologicznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 94 000,00 zł

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym przyznawanym do wysokości różnicy pomiędzy
krYerium ubóstwa ustalonym w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (528 złna osobę w rodzinie
i 701,00 zł dla osób samotnie gospodarujących), a kwotą dochodu na osobę
w rodzinie.
Wypłata zasiłków okresowych nalezy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Większość zasiłków okresowych jest przyznanych z powodu występowania problemu
bezrobocia lub innych przejściowych trudności, z jakimi boryka się rodzina

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 73 000,00 zł

Zasiłkt wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej dla osob nie posiadających uprawnień
do świadczeń emery,talno-rentowych, a posiadających orzeczęnię o stopniu
niepełnosprawności, bądź niezdolnę do pracy z powodu osiągnięcia wieku poprodukcyjnego.
Ponadto osoby te spełniają wymagania dotyczące kryteriów dochodov\Tch zawartych w
ustawie o pomocy społecznej jak i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r,
Rozporządzenie określiło równiez maksymalną kwotę zasiłku stałego, która od 7 paździemika
2018 roku wynosi 645,00 zł. W trzęch kwańałach 2018 roku zasiłęk stały pobierało około 25
osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym na wynagrodzenia i pochodne 466 000,00

dotacja Wojewody - 94 000,00

środki gminy - 579 400,00

673 400,00 zł

Rozdział 85219 obejmuje koszty utrzymania ośrodka, na które składa się między innymi zakup
materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu, zakup usług pocztowych, opłaty za usługi
telefoniczne i intemetowe, opłaty czynszowe, delegacje służbowe pracowników, wpłaty na
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ZakładovłY Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne
od tych wynagrodzeń, dodatkowę wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalis§czne usługi opiekuńcze 124 000,00 zł

dotacja Wojewody - 4 000,00 zł
środki gminy - I20 000,00 zł
Usługi PielęgnacYjne_dla osób starszych, samotnych, chorych i niedołęznych. Rocznie takąoPieką objętYch jest około 7 osób. Usługlopiekuńóze-przyznawane są osobom samotnym orazosobom w rodzinie, które z powodu wiitu, choroby t"Uirr.ry"t, przyczynwymagają pomocyinnych osób, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiej pomocy.
SPecjalistYczne usługi oPiekuńcze dla osób z zaburzęnińi psychicznymi dostosowane są doszczegÓlnYch Potrzeb wYnikający ch z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczoneSą Przez osobY ze sPecjalis§cznym przygotowaniem zawodówym. W roku 2018 usługi
PrzYznanę bYłY dla jednego dziecka wymagającego takiego wsparcia. przyznanie
sPecjalistYcznYchus_ług opiekuńczych dla osóbz ,łaiir"iiu^i psyihiczny-io|urt.3"rt naodrębnym rozporządzeniu i są finansowane przezdotację wojewódy..

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie doĄrwiania

dotacja Wojewody - 44 000,00
środki gminy -29 333,00

73 333,00 z|

Uchwałą RadY Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku zostałustanowiony wieloletni programwsPierania finansowego gmin w zakresie dozywiania,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania
,, nalata2014-2020.
W ramach tego programu Uchwałą Rady Gminy z dnia27 styczniał}!4 r. :

ustanowiono wieloletni Program osłonowy w zai<resie dozywiania ,,pomoc gminy w zakresiedożywiania,, na lata 20 I 4 -2020,
okreŚlono zasadY zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad czentarzeczowęgo w Postaci Produktów żlrłmościolvych dla osób objętych wieloletnim programemwsPierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dozlrviania,,na lata 2014-2020,
PodwYŻszono krYterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy wzakresie dozYwiania w formie świadczen-ia pienięznego ,ru ruk,rp posiłku t,ru zy*,.rosci dla osóbobjętYch wieloletnim, Programem wspieiania'finńsowego gmin w zakresie dozy.wiania
,,Pomoc pństwa w zakresie dozywiania ,, nalata20I4-20;O.
Krtterium kwalifikujące do uzyskania pomocy wynosi 150% kryterium dochodowegoustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
Koszt realizacjiProgramuskłada się zprzyznanej przezWojewodę dotacji do realizacj i zad,aniawłasnego w wYsokoŚci 60 Yo, jakim 1'"it aozy*ianie w ramach wieloletniego rządowego
Programu ,,Pomoc Pństwa w zakresie dożywiania" olazw 40%o udziń-łurrry g-irry.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000,00 zł
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Z tej formy pomocy korzystają rodziny, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy jednoczesnym spełnianiu kryerium dochodowego
zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj.528 zł na osobę w rodzinie).
Pomoc udzielana jest w postaci stypendiów otaz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 643 000,00 zł

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu ,,Rodzina 500ł,,. Jest to
program finansowany ze środków budżetu państwa.
W tym rozdziale ujmuje się wydatk1, zwązane zrealizacją Programu w szczególności na:

świadczenie wychowawcze,
koszty obsługi.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 393 000,00 zł

dotacja Wojewody - 1 343 000,00
środki gminy - 50 000,00
Swiadczeniami rodzinnymi są:
-zasiłek rodzinny
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
*urodzenia dziecka,
*opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
*samotnego wychowywania dziecka,
*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
* r ozp oczęcia roku szkolne go,
*podjęcia przęz dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
* pokrycia wydatków związanych z zamięszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
szkoła;
* pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
-świadczenia opiekuńcze :

*zasiłek pielęgnacyjny
* świadczenie pielęgnacyj ne
*specj alny zasiłek opiekuńczy
*zasiłęk dla opiekunów.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżelt dochód
rodziny lub osoby uczącej się nie przel<raczakwoty 674,00 zł,
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dzięcko legitymujące się orzeczęniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeże|i dochód rodziny w przeltczeniu na
osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Kryteria dochodowe wyżej podane obowiązują od 1 listopada 2015 roku.
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Swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wypłacane są osobom, które posiadają wyrokzasądzającv alimentY, a komornik dłuznika alimentacyjnego stwieńził, zę egzekucja tychŚwiadczeń jest nieskut?c?na. Przysługuje osobom, nórycń dochód nió przekracza kwoty725,00zł na osobę w rodzinie.

Ustawa o wsParciu kobiet w ciĘy i rodzin ,,Zażyciem., obowiązuje od 1 sĘcznia 2017 r.Z Ęźńu urodzenia się żywego dziecka, posiadające go z-aświad.).ni" o cięzkim inieodwracalnYm uPoŚledzeniu lub nieulic zatnej cho-robie zagrażającej życiu,które powstały w
PrenatalnYm okresie rozwoju dziecka lub w czasie po.odu, pr:ryŹni3".ię .ru to dzieckojednorazowe Świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. 

"ponadto-rodzinijest 
uprawniona doporadnictwa, które jest koordyno wane plzęzasystenta rodziny.

W rozdzid'e tYm ujęte są także koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszualimentacYjnego oraz ustawy,,Za ży ciem., stanowią 
""1% 

wydatków na ww. świadczenia.W skład tYch kosźów wchodzi utrzymanie stanowisk do obsługi świadczeń, w tymurynagrodzenia osobowe i pochodne.
Srodki finansowe zaPewnione przez Wojewodę nie pokrywają w pełni wydatków związerrrych
z wYnagrodzeniami Pracowników, stąd też wynika d-otacja g-i.,y prr"rnu".ona na ten cel.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

dotacja Wojewody -2I4 000,00
środki gminy - 31 000,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Od 1 stYcznia2}I2 roku obowiązuje Ustaw a z dnia9 częrwca2Ol 1 roku o wspieraniu rodzinyi sYstemie PieczY zastępczej, Ustawa pozwalała na zatrudnienie asystenta rodziny a od 1stYcznia 2015 roku jest to obowiązek iałozony na gminy. W związku z tym od 2012 rokuzatrudni ono asystenta r o dziny, który ob słu gu.j . i"re., 
-całej 

gminy.
7, dniem 30 maja 2018 r. Rozporząazeiióm Rady Miństrów wprowadzono świadczenie
,,DobrY Start,, Świadczenie przysługuje w związku z-rozpoczęciem roku szkolnego

245 000,00 zł

160 000,00 zł
Od stYcznia2012 roku gminY zostały zobowiązane do realizacjizapisów Ustawy o wspieraniurodzinY i sYstemie PieczY zastępczej. Zawartę w ustawie ,uruóy finunro*uń pobytów dzieciumieszczonYch od stYcznia 2012 rokuw rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,
Placówkach oPiekuńczo-wychowawczych,, interwenc}jnych ośrodkach preadopcyjnych
nakazujągminom Ponoszenie vrrydatków-średnich miesięónych wydatkó w przęznaczonych nautrzYmanie dziecka w Placówce opiekuńczo-wychow u*"rÓ1 typu rodzinn"go o.u, środkówfinansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.
Odpowiednio odpłatność wynosić będzie:

!)tOV" w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2)30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zistępcrĆi,
3)50% w trzecim roku pobYu dziecka * pi..ry ,urtip"rĆi,,
W trzech kwartałach roku 20 1 8 w rodzinac h zastępczych przebywało 8 dzieci przy czymśrednimiesięcznY koszt wYnosił 2300,00 zł. Natomiast'w piacOwkach opiekuńczo -wychowawczych
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przębywa 3 dzieci, za którę ośrodek ponosi opłaty na poziomie około
miesięcznie.

8 600,00 zł

Rozdział 85513 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
orazza osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 laryietnia
2014 r" o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za świadczeniobiorców pobierających
świadczenia rodzinne, które ośrodek jest zobowiązany odprowadzać.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI BUDZETOWE NA ROK 2019 W'I'NOSZĄ : 7 393 733,00 zł.

w tym:

dotacja Wojewody: 5 527 000,00 zł

środkigminy: 1 866 733,00 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna w Tamowie Opolskim dzieli się na placówki:

o oddział dla dorosłych Tarnów opolski

. Oddziń dla dzieci Tamów Opolski

o Filia Nakło, Filia

o przywory

o Filia Raszowa.

Jednostka na dzień dzisiejszy zatrudnia 7 osób , co stanowi w przeliczeniu na

pełne etaty 6 etatów. Od stycznia2019 roku zatrudnienie zostanie zwiększone o 0,25 etatu

na stanowisku bibliotekarz w Tarnowie Opolskim.

W planie finansowym na20|9 rok instytucja ,zaplanowała wydatki nabieżące
utrzymanie placówek na terenie gminy ,wynagrodzenia pracowników, organizację imprez
kulturalnych oraz na cele statutowe .

Głównym celem biblioteki jest promowanie czltelnictwa i kultury poprzez zorganizowanie
działańbiblioteki słuzącej lokalnej społeczności, dlatego tęż Gminna Biblioteka Publiczna
stworzyła plan pracy na rok 2019 .

|.DZI AŁ ALN O Ś C P OD STAWOWA GMINNEJ BIBLI O TEKI PUB LI C ZNEJ

1.Zbiory biblioteczne. bazy danvch. digitalŁacia

1) Gromadzenie zbiorów:

1) zakup nowości wydawniczych ze środkow własnych insty.tucji, z dotacjt celowej
Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego; zakupy realizowane będą w
huftowniach książek, w wydawnictwach, atakże w księgarniach, (ok. 1000 wol.),

2) gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych

3) zakup zbiorów specjalnych: płyt CD, map współczesnych i planów miast,

4) poszerzenie zakupów ksiązki mówionej na płytach CD, MP3, CD-R,

5) przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,

6) uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w sęriach
wydawniczych i wydawnictwach tomowych, przyjmowanie darów od wydawców i
czl.telników,

7) uzupełnianie zbiorów w filiach w ramach akcji ,,Uwolnij książkę"

2) Opracowanię zbiorów w oraz przysposobienie ich do udostępniania:

wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danychoraz jej uzupełnianie,

tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzanta do bazy posiadanych
zasobów, m. in. regionalnej prasy i czasopism ,fotografii.
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3 ) Aktuatizacj a księgozbiorów:

' selekcja ksiąŻek we wszystkich agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie
zbiorów do skontrum,

1, sYstematYczne wYcofywanie książek zniszczonych i zd,ezalłualizowanych i
nieczy.tanych,

2. oplawa introligatorska książek i bieżącaich konserwacja,

3, organizowanie kiermaszów ksiązek zbędnych i dubletów (maj i wrzesień zalr.
4) Dalsza digitalizacj a zbiorów specjalnych i regionalnych

2. udostepnianie zbiorów

Obsługa biblioteczna około 2200 czytelników w agendach w gmachu głównym orazw
3 filiach wiejskich, udostępnianie materiałów biblńtecznych Jo domu-i ,,u ńi.;..u 

"

udostępniania czasopism i prasy codziennej w formie papierowej na miejscu
NieodPłatne dostarczanie na telefon ksiązek i multimeJiów ao domu czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym i starszym.

udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów w zasobach Gminnego Archiwum
Cyfrowego

prowadzenie wypożyc zeń międzybiblioteczn ych, przyjmowanie i realizowanie
zamówień z bibliotek oraz od czytelników indy"widualnych.

Realizacja e-usług GBp: udostępnianie elektronicznych baz danych popruezsystem
SoWA

B ibl i o grafi a op olszczy zny

o bibliografowanie na bieżąco czasopism regionalnych, wydawnictw zwartych
oraz dokumentów elektronicznych i kartografic znych- wprowadzanie opisów
do bazy elektronicznej,

o wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata
1945-1986),

Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospod arczęgoregionu,
gromadzenie i opracowanie dokumentów Zycia społe"ł"io.
udzielanie informacji bibliografic znych, bibliotęcznych, faktograficznych,
regionalnYch, o Przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej, realizowanie
kwerend, Udzielanie odPowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi

1.

2.

aJ.

4.

5.
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Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i
instl.tucji.

. udzielanie informacji i pomoc czy,telnikom w korzystaniu z elektronicznych
katalogów bibliotek, elektronicznychbaz danych, pomoc w korzystaniu z lnternetu.

. oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawołvych
oraz osób dorosłych.

. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Bibliotęki i jej filii w
celu pozyskania nowych czltelników.

. .zamieszczanię niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony intemetowej
www. gbp-tarnowopolski.wbp. opole.pl

4. współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

1. Sprawowanie nadzoru mery.torycznego w zakresie realizacji filii gminnej biblioteki
publicznej ichzadań ustawowychpoprzezwizytacje,przekazywanie informacji i ocen
ich działalności organizatorom.

2. Podejmowanie starań o poprawę warunków fuŃcjonowania bibliotek terenowych;
bezpośrednie interwencje oruz wystąpienia pisemne do wójta w sprawach
finansowych, lokalowych i kadrowych.

3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym (w tym bibliotekom dla
dzieci), v,ryjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażow)Ąn, wynikające zzadań
i bieżących potrzeb.

4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i
opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych,
sto s or,vni e do zgłaszane go zap otr zebowania.

5. Udzielanie instruktażu dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania
zbiorów, zę zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji
ksi ę g o zbi oru (wyc o fywani e p ozy cji zdezaktualizowanych, dubletów).

6. Konsultacje i instruktaż bezpośredni lub telefoniczny na miejscu w GBP.

5.Informatvzaci a biblioteki

1. Zakup sprzętu wymiennego (zasi|acze, kable etc.)

2. Wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych i wdrożenio}vych (m.in. instalacja
i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, atakże konfiguracja
sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych GBP)
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Zebranie danYch statystycznych z bibliotek terenowy ch oruzsprawozdań GUS GBp
za2019 r., sprawdzenie, uporządkowanie, wprowadzenie danych do komputera.
sporządzenie zestawie ń zbiorczy ch i przeliczeń.

przekazanie niezbędnych sprawo zdań drogąelektroniczną do Gus.

lI. D ZI AŁALNO Ś C P OPULARYZAT ORS KA I KULTURALNO- O ŚWIAT OWA

1.

,,

styczeń
20I8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkania z Klubem
,,Dzień zksiążką"

Spotkanie autorskie

członkowie klubu

członkowie klubu

Szkoły
podstawowe

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

GBP Tarnów Opolskim

Raz w m-c

Raz w m-c

Sprawozdania do GUS,
WBP

GBP w Tarnowie
Opolskim

Filie w Nakle,
Przyworach i Raszowej

Babcia i dziadek w
literaturze - konkurs

CzlĄanie bajek -
zaproszony gość

przedszkole

przedszkole

GBP Tamów Opolskim

GBP Tamów Opolskim

Bajki przedszkolaka

Moje hobby

Dzieci w wieku
przedszkolnym

Filia w Przyworach

Filia w Przyworach



Lekcja bibl. -

Dokarmianie ptaków
zimą

Cała Polska czlĄa
dzieciom- gość
zptoszony

Konkurs,,Siedem
cudów Opolszczyzny"

Dzieci w więku
przedszkolnym

Szkoła Podst. kl.
III

przedszkole

GBP Tamów Opolskim

GBP Tarnów Opolskim

Co tydzień

}dłodzięż
gimnazjalna

Filia w Przyworach

Spotkanie Klubu
Młodego Czytelnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle

Konkurs ,,Zabawaz
imionami"- znaczenie
imion czytelników, ich
pochodzenie

SP kl.II

Filia w Raszowej

Filia w Nakle

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie z Klubem
,,Dzleń zksiążką"

członkowie klubu

członkowie klubu

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Konkurs plastyczny

,,Zima"-malowanie
pastą

Cała Polska czyta
dzieciom- zapToszony
gość

przedszkole

GBP w Tarnowie
Opolskim

GBP w Tamowie
Opolskim

4ż

Dzieci

Konkurs

luty
201 8

kl.I SP



Spotkanie Klubu
Młodego Czytelnika

Dzięci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle Co tydzień

Ferie zimowe: zajęcia
plastyczne, warsżaty,
konkursy, quizy

Dzięci szkolne i
młodzież

GBP w Tarnowie
Opolskim

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

Konkurs ,,Czy znaszte
lektury

Klasa IIl GBP w Tamowie
Opolskim

Konkurs czyĄelniczy
,,Czy znaszte książki"

Klasa II, III Filia w Prz},worach

Konkurs na ilustrację
na okładkę ulubionej
ksiązki

)l Klasy I-III Filia w Przyworach

Konkurs na zakładkę do
książki

kl. lV sP GBP w Tarnowie
Opolskim

Konkurs-,, Moja
ulubiona ksiązka"

Dzieci t'ilia w Raszowej

Zajęciaplastyczne -
wykonanie serduszek
walentynkov\ych

Dzieci F'tlia w Raszowej

GBP w Tarnowie
Opolskim

wiersze Juliana
Tuwima -czytanie
wybranych fragmentów
o dzieciach i na
podstawie tego
wykonanie postaci z
plasteliny

Dzieci Ftlta w Raszowej

Zgadywanki literackie
dla dzieci

Dzieci l.tlta w Raszowej
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konkurs na temat
znajomości literatury
niemieckiej

Dzieci Filia w Raszowej

Po sąsiedzku. Literatura
krajów ościennych.
Wystawa

czytelnicy GBP w Tamowie
Opolskim

Cała Polska cz7,ta

dzieciom - zaproszony
gość

przedszkole GBP w Tamowie
Opolskim

matZec
201 8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Ksiązki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

członkowie klubu

członkowie klubu

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnow Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czy.telnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Naklę Co tydzień

Lekcja biblioteczna.
Temat -Samorząd

VII kl. SP GBP w Tarnowie
Opolskim

Lekcja bibl. Ekobohater Klasa I SP Filia w Nakle

Konkurs,,Przysłowia są
mądrością narodów"

Klasa V GBP w Tarnowie
Opolskim

Lekcia biblioteczna przedszkole Filia w Przyworach

Ozdoby wielkanocne:
zaproszony gość

Klasa ilI Filia w Przyworach

GBP w Tamowie
Opolskim

PogadaŃa o

zwy czaj ach i tradycj ach
Filia w Raszowej
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wielkanocnych-
wystawa

Szkoła
podstawowa

Filia W Przyworacń

GBP w Tamowie
Opolskim

Roczne sprawozdanie z
wykonania budzetu

GtsP w Tarnowie
Opolskim

Do 31 marca

Dużo czytamdużo
wiem - konkurs
literacki

Klasa VI GBP w Tarnowie
Opolskim

La{a rolsl(a cz7Ąa
dzieciom

Warsztaty drukarskie

przedszkole

SP kl. VI

GBP w Tarnowie
Opolskim

GBP w Tarnowie
Opolskim

kwiecie
ń 2018

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

członkowie klubu Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tamów Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czytelnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle Co tydzień

,,Jak powstaj e ksiązka''

Lekcja biblioteczna''

kl. I SP GtsP w Tamowie
Opolskim

Po sąsiedzku. Literatura
krajów ościennych.
Wystawa

czltelnicy GBP w Tamowie
Opolskim
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Dużo czytarrl,, duzo
wiem" konkurs

SP k1,III GBP w Tarnowie
Opolskim

Lekcja bibl.o świętach
wiekanocnych

Klasa V Filia w Nakle

konkurs ozdob
wielkanocnych

Klasa II GBP w Tarnowie
Opolskim

Swiatowy Dzięń
Książki Dziecięcej:

,,Cała Polska czl,ta
dzieciom" GBP w
Tamowie Opolskim

Konkurs ozdoby
wielkanocne

Dzieci w wieku
przedszkolnym.

kl. II

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

Lekcja Biblioteczna przedszkole Filia w Przyworach

Swiatowy dzięńksiążki SP. Kl. VI GBP w Tamowie
Opolskim

Cała PolskaCzyta
Dzieciom- zapToszony
gość

przedszkole GBP w Tamowie
Opolskim

Swiatowy Dzień
Książki Dziecięcej:
prezentacj a literatury

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

GBP w Tarnowie
Opolskim

maj
201 8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

CzłoŃowie Klubu

członkowie klubu

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnow Opolskim
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Spotkanie Klubu
Młodego Czl,telnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle Co tydzień

7a bt biblioteki Władze Gminy,
goście, czy{elnicy

GBP w Tarnowie
Opolskim

Dzień bibliotekarza Pracownicy i
goście

GBP w Tarnowie
Opolskim

Dzień
Bibliotekarza

8 maja2019
Lekcja biblioteczna przedszkole GBP w Tarnowie

Opolskim

45-lecie biblioteki Władze Gminy i
goście

Filia w Nakle

Cała PolskaCzyta
Dzieciom

przedszkolaki Filia w Nakle

Dzień Matki - Dyskusyjny Klub
Ksiązki i
zaproszone matki

|'ilia w Przyworach

Bajki które sam
wybiorę

-przedszkolak w
bibliotece

Dzieci w wieku
przedszkolnym

F'ilia w Przyworach

Spotkanie autorskie kl. lll GBP w Tamowie
Opolskim

Filia w Przyworach

Filia w Nakle

Filia w Raszowej

,,Cała Polska czyta
dzieciom"-

Klasa I. II Filia w Raszowej

Spotkanie muzealne Młodzięż szkolna Filia w Raszowej
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Wycieczka do Muzeum
Wiejskiego w Raszowej

Wzorowi
czltelnicy z SP

GBP w Tamowie
Opolskim

cZerwre
c 2018

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie Klubu
,,DzieńzksiĘką"

członkowie klubu Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Biblioteka na tarasie -
wakacje zksiążką

czfielnicy GBP w Tamowie
Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czltelnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia wNakle Co tydzień

Konkurs ,Zagadkt
Kaczki Dziwaczk7"

Klasa I Filia w Nakle

Filia w Raszowej

Filia Przyworach

GBP w Tarnowie
Opolskim

Konkurs,,Kubuś
Puchatek i przyjaciele"

Klasa II Filia w Nakle

Filia w Raszowej

Filia Przyworach

Wystawa ksiązek na
1ato

Klasa ViI Filia w Nakle

Filia w Raszowej

Filia w Przyworach

GBP w Tarnowie
Opolskim

Konkurs ,,Zabawy
Słowem"

Klasa IV Filia w Nakle

Filia w Raszowej

Filia w Przlłvorach
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Konkurs ortograficzny Klasa V Filia wNakle

Filia w Raszowej

Filia W Przyrvorach

Spotkanie w,,Zakątku
leśnym" omówienie
ksiąek

Dyskusyjny Klub
Książki

klub seniora z
Tamowa.

F'ilia w Przyworach

GBP w Tarnowie
Opolskim

przedszkolak w
bibliotece - czyĄarie
bajek

przedszkole Filia w Raszowej

Filia Przyworach

GBP w Tarnowie
Opolskim

1ipiec
2018

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Ksiązki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

członkowie klubu Fllta w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czytelnika

Dzięci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

l,'ilia wNakle Co tydzień

Biblioteka na tarasie -
wakacje zksięką

czytelntcy GBP w Tarnowie
Opolskim

Wyjazd zksiążką-
Wycieczka rowerowa

Dyskusyjny Klub
Książki

,F'tlta w Przyworach
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do
śt.

zamku w kamieniu

Wakacje zksiĘką -
wycieczka rowęrowa -

zwrcdzanie miejsc
szczegóInych Gminy
Tarnów Opolski

Dzieci z klas V, VI GBP w Tarnowie
Opolskim

slęrplen
201 8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Klub ,,Dzień zksiążką"

członkowie klubu Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP w Tamowie
Opolski

Spotkanie Klubu
Młodego Czltelnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle Co tydzien

Biblioteka na tarasie -
wakacje zksiĘką

czytelnicy GBP w Tamowie
Opolskim

Informacja o przebiegu
wykonania budżętuzal
półrocze,

GBP w Tarnowie
Opolskim

wrzesie
ń2018

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Ksiązki

Spotkanie Klubu
,,Dzienzksiążką"

członkowie klubu

członkowie klubu

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

pasowanie na

czytelnika
I klasa szkoły
podstawowej

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czl.telnika

Dzieci w więku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle Co tydzień

50



Zap o znanie z biblioteką Dzieci w wieku
przedszkolnym

Filia w Przyr,vorach

GBP w Tarnowie
Opolskim

Lekcja biblioteczna
"Taj emnice biblioteki'

Dzieci w wieku
szkolnym

Filia w Raszowej

Lekcja biblioteczna dla
gimnazjum

,,Księgozbiór w
internecie"

uczniowie sp Ftlta w Przlłvorach

Lekcja biblioteczna -
słowniki

Klasa V Filia w Naklę

Spotkanie autorskiÓ-fkl. V SP GtsP w Tarnowie
Opolskim

KoŃurs ,,Zamki
opolszczyzny"

KL. VII G.tsP w Tarnowie
Opolskim

Cała Polska czlĄa
Dzieciom - zaproszony
gość

przedszkole GBP w Tarnowie
Opolskim

Cudze chwalicie...
Wystawa map,
przewodników, książek
popularyzujących
opolszczyznę

czytelnicy G.tsP w Tarnowie
Opolskim

27.09.2019
Swiatowy
Dzień
Turystyki

paździe
mik
201 8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

człoŃowie klubu

członkowie klubu

ł,lha w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Lekcja biblioteczna
,,Zmaganiaz mitologią

Klasa Vi szkoły
podstawowej

.Ftlta w Nakle

Lekcja biblioteczna
,,Wydawnictwa inf."

Klasa Vlszkoły
podstawowej

-blha w Nakle
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,,Cała Polska czyta
dzieciom"

Dzieci w wieku
przedszkolnym

Filia w Przyworach

,,Bohaterowie naszych
lektur", konkurs

Kl, I-m szkoły
podstawowej

Filia w Przyworach

Spotkanie Klubu
Młodego Czl.telnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle

Ekobohater Kl II SP Filia w Raszowej

,,Moje ulubione
zwrcrzątka"

Spotkanie z
weterynarzem, konkurs
plastyczny

Dzieci w wieku
szkolnym

Filia w Raszowej

,,Jesienna szaruga" ,

czytanie utworów i
zagadki o jesieni

II klasa szkoły
podstawowej

Filia w Raszowej

Komitet Integracji
Europejskiej - lekcja
biblioteczna

N-VI klasa szkoły
podstawowej

Filia w Raszowej

Lekcja bibljoteczna-
Jesień cz7lanie bajek

przedszkole GBP w Tarnowie
Opolskim

Konkurs ortograficzny kl. VIII SP GBP w Tarnowie
Opolskim

Katalog w internecie,
rezerwacja ksiązek.
Propozycje zakupów
ksiązek i audiobooków

kl.VII SP GBP w Tarnowie
Opolskim

Cała Polska czyta
dzieciom- gośó

zaoproszony

przedszkole GBP w Tamowie
Opolskim

Spotkanie z biblioteką Klasa I szkoły
podstawowej

GBP w Tamowie
Opolskim

Warto poznać -
konkurs

Klasa 5-6 GBP w Tarnowię
Opolskim
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TydzieńKsiąki
Dziecięcej:

Poniedziałek - Dzień
Pierwszego Kontaktu z
Książką: książki -
zabawki, książki do
kąpieli,3 -4rokżycia
Wtorek -DzieńPoezji
- poeci dla dzieci:
wanda chotomska.
Julian Tuwim, Jan
Brzechwa

Środa - opowiadacze
bajek, babcie i
dziadkowie(seniorzy)

Czwartek - Baśnie
mojego dzieciństwa -
czfiająradni Rady
Gminy

Piątek - Gimnazjaliści
dzieciom

Dzieci najmłodsze GBP w Tarnowie
Opolskim

Pierwszy pełny
tydzień
paździemlka
(1-5.10.2018)

listopad
20I8

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Książki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksięką,

członkowie klubu

członkowie klubu

Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tamów Opolskim

,,Czy można pokochać
drewnianego chłopca'',
koŃurs na podstawie
książki ,,Pinokio"
Collodiego

IV klasa szkoły
podstawowej

Filia w Raszowej
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Lekcja bibl.
Zaczarowany świat
baśni

Kl" il SP Filia wNakle

Swiatowy Dzięh
Pluszowego Misia,
konkurs rysunkowy
"Moje misie", czytante
bajek

I-III klasa szkoły
podstawowej

Dzieci w wieku
przedszkolnym

Filia w Przlłvorach

,,Psie smutki", konkurs
na podstawie wiersza
Jana Brzechwy

III klasa szkoły
podstawowej

Filia w Raszowej

,,Kłótnia rzek", koŃurs
na podstawie wiersza
Jana Brzechwy

IV klasa szkoły
podstawowej

Filia w Raszowej

Lekcja biblioteczna przedszkole GBP w Tarnowie
Opolskim

Lekcja biblioteczna kl. IV SP GBP w Tarnowie
Opolskim

21 listopadaDzień
-./,VcZllwoScl

Herbata dla
czytelnika

GBP w Tarnowie
Opolskim

grudzie
ń2018

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu
Ksiązki

Spotkanie Klubu
,,Dzień zksiążką"

członkowie klubu Filia w Nakle

Filia w Przyworach

Filia w Raszowej

GBP Tarnów Opolskim

Spotkanie Klubu
Młodego Czl.telnika

Dzieci w wieku
przedszkolnym i
wczesnoszkolnym

Filia w Nakle

,,Piękne są polskie
legendy" Konkurs

V klasa szkoły
podstawowej

Filia w Nakle

Cała Polska czyta
dzieciom

przedszkole GBP w Tarnowię
Opolskim
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Wyjazd do teatru członkowie
Dyskusyjnego
Klubu Ksipki

Filia w Przyworach

Lekcja biblioteczna przedszkole Filia w Przyworań

Głośne czyłanie bajek Dzieci w wieku
przedszkolnym

Filia w rrryworań

,,SekreĘ podziemia'',
spotkanie z górnikiem
,"Opolwapu"

Dzieci w wieku
szkolnym

Filia w Raszowej

Ozdoby świąteczne -
konkurs na ozdoby
choinkowe i kartki
świąteczne

Dzieci w wieku
szkolnym

Filia w Raszowej

Spotkanie
przedświąteczne

III.INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE.
IV. Malowanie pomieszczeńbibliotecznych w GBP w Tarnowie Opolskim
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Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury powołaną 15 lutego 1996 roku

Uchwałą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim nr. XVVl13196. Ośrodek swoją działalnoŚcią

obejmuje Gminę Tarnów Opolski. Zadaniajakie są realizowane mają na celu stworzenie jak

najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców PoprZeZ
edukację kulturalną i sztukę.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury na\eży w szczególnoŚci

edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb ora:z

zainteresowań kulturalnych, tworzenie waruŃów dla rozwoju amatorskiego ruchu

artystycznego krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Wyżej wymienione zadania są

realizowanę poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego

uczestnictwa w kulturze. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego OŚrodka

Kultury prowadzone są system atyczne zajęciaprzeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłYch.

Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czymych, zgrupowanych w sekcjach i kołach

zainteresowan działalących w naszych placówkach, jak i biernych - odbiorców produktów

działalności artystycznej tworzonych jako pokazy, spektakle, wystawy, spotkania.

Gminny Ośrodek Kultury w Tamowie Opolskim dzieli się na 8 placówek na terenie

Gminy Tarnów Opolski. Stan zatrudnienia na 31.10.2018 roku wynosi 15 osób, co stanowiło

w prze|iczeniu na pełne etaty 13,25 ( w tym Yz ętatu na zastępstwo za Pracownika
przebywającego na zasiłku chorobowym).

W planie finansowym na rok 2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

zostńy zaplanowane wydatki na:

- utrzymanie budynków (zakup opału, opłaty zaco, energię elektryczną, media, badania,

przeglądy i konieczne naprawy),

- organizację zajęć stałych (zajęcia obejmują aktywnośó w zakresię: tańca, muzyki, teatru,

sztuk plasty cznychi wizualnych, akrobatyki, ceramiki, robotyki i wydruku 3D, aerobik dla

pań),

- warsztatów tematycznych (działań o charakterze edukacyjnym, rękodzielniczym,

zdobniczym i praktycznego wykorzystania przedmiotów i materiałów w życiu codziennym),

- imprez kulturalnych własnych oraz współorganizowanych z partnerami (konceńy, pikniki,

festyny, konkursy, wystawy, dozyŃi, dyskusyjny klub filmowy, Święto Tarniny, itp.),

- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci imłodzieży w okresie wolnym od

nauki,

- wyjazdy na koŃursy i przeglądy zespołów tanecznych,

- zakup materiałów plastycznych , biurowych, papierntczych, dekoracyjnych, szycie

kostiumów scenicznych i innych niezbędnych do prowadzęniazĄęć stńych, cyklicznych,

tematycznych w placówkach GOK,

- wynagrodzenia osobowe wTaz z nagrodami jubileuszolvymi.

- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło z. urrązane zarówno z dzińalnością

statutową, j ak i organizacją wy darzeń,

- pochodne od wynagro dzęn-odpisy na ZUS, FP, ZFŚS,
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- wspieranie oddolnych inicj atyw kulturalnych mieszkńców,

- Promocję działalnoŚci GOK wśród mieszkńców - usługi poligraficzne i opłata za stronę
intemetową,

- doposażenie i drobne remonty jednostek GOK,

- wkład własny w realizowane projekty ze środków zewnętrznych.
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