
PRoJ EKT
Uchwała YII]....lż019

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 lrwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art, 1 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, p^kt 9 lit. i, ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tj,Dz,tJ,zŻO,t9 r,poz.506), art.2i2 ust. 1,art,214,aft.zil8ustawy zdnia27 sierpnia2009r, o finansach PublicznYch (tj. Dz, V. zŹOn r. poz, 2077 zę"r.jRudu Gminy Tarnów opolski uchwala,co następuje:

§l
Wprowadza się zmiany w uchwale budzetowej Nr III/1612018 Rady Gminy Tarnów opolskiz dnia 20 grudnia 20l 8 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tamów opolski na 20l9 rok.
§2

Plan zadań inwestYcYjnYch stanowią cy załącznikNr 6 uchwały budzetowej otrzymuje nowe brzmieniei stanowi załącznikNr 1 do niniejszój uchwĄ.

§3

Plan dotacji zbudŻętuglinY stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budzetowej otrrymuje nowe brzmieniei stanowi załącznikNr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Zwiększa się Plan wYdatków majątkowych o kwotę 351 000,00 ń zgodnie z załącznikiem Nr 3 doniniejszej uchwały.

§5

Wprowadza się zmiany w dochodach bieźących zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§6

ilHr: 
się plan przychodów o kwotę 351 000,00 ń, zgodnie z załącznikięm Nr 5 do niniejszej

§7

Deficyt budzefu gminy wynosi l
wolnych środków w kwocie 491
1 235 927,56 zł,

§8

727 676,56 ń, Żródłe.m.pokrycia deficytu są przychody z tytułu749,00 zł oraz emisji papierów -wartośóiowycn 
w mocie

Wykonanie uchwĄ powierza się WójtowiGminy Tarnów Opolski.

§9

uchwała podlega publikacji w Dzienniku urzędowym wojewódźwa opolskiego,
§l0
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZałącznikNr 1 do UchwĄ Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 kwietnia 20l9 roku

PLAN ZADAŃ INwEsTYcYJI\rYcH NA RoK 2019

L,P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA WYDATEK
wzł

UZASADNIENIE
REALIZACJI

1 600 60095

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

3 628 591,00
Popralva
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

2 600 60095

Przebudowa dróg do
terenów inwestycyj nych
w gminach: Opole,
Dobrzeń Wielki iTarnów
Opolski

l 125 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

3 600 60095
czas na rower - budowa
ścieżek pieszo-rowerowych
w Aglomeracj i Opolskiej

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców

€rnlny
4 700 70005 Nabycie gruntów

pod drogi 72 237,00

5 750 75023
LaKup ltcencji na
oprogramowanie dla
jednostek organizacyj nych
gmlny

30 000,00
Usprawnienie
i poprawa
warunków pracy
pracowników

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnęj

Poprawa
warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
uczniów
i pracowników
szkoły

6 900 9000 1

Wykup sieci wodociągowej
w ul. Spokojnej w
Raszowej 15 900,00

7 851 85195
Budowa tężni solankowej
wraz zago§podarowaniem
terenu

563 000,00

8 801 80101

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

15 000,00



9 80l 80l04
Budowa przedszkola
i złobka modułowego
w Tarnowię Opolskim
(pro.iekt)

35 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mięszkańców

l0 926 9ż601

Modernizacja
boiska sportowego
w Tarnowie Opolskim wraz
z infrastrukturą
towarrysząaą (proiękt)

50 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

1l 900 9000 l
Wykup sięci kanalizacyjnej
w Kątach Opolskich w ul.
Odrzańskiej

13 362,00

Rozrviązywanie
problemów
gospodarki
ściekowei

l2 600 600l6

Program funkcjonalno-
uzytkowy budowy ścieżki
pieszo-rowerowej
pom iędzy miej scowościami
Tarnów Opolski, a Nakło -
zwiększenie zakesu wraz z
uzyskaniem decyzji
środowiskowei

6 500,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mięszkańców
gminy

13
,l50

75023
Montaz klimaĘzacji w
budynkach
administracyj nych urzędu
gminy

63 000,00 Poprawa warunków
pracy pracowników

I4 921 92109
przebudowa dachu na
budynku filii GOK w
Miedzianej - p r o j e k t

i4 000,00
Poprawa warunków
socjalno-blowych
mięszkańców

15 600 60016

Aktualizacja
dokumentacji
projektowej przebudołvy
ul. Ogórkowej w
Tarnowie Opolskim -
odcinek I od ul.
powstańców Śt. ao
pląejazdu koleiowego

10 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

16 900 90001
Budowa sieci
wodociągowej łv uI.
Polnej w Kosorowicach -pro.i ekt

1 000,00
Rozwiąrywanie
problemórv
gospodarki
wodnei

l7 92l 92l09
Modernizacja dachu na
budynku
wielofunkcyjnym
w kosorowicach

200 000,00
Popralva
warunków
socjalno-bytorvych
mieszkańcórv

RAZEM 5 942 590,00



ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019

1,Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych
1), Dotacje podmiotowe w kwocie
2). Dotacje celowe w kwocie

1 773 971,50 zł w Ęm:
l 463 000,00 zł

310 971,50 ń

Dzial Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 J 4 5

801 Oświata i wychowanie 12 07I,50 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczvcieli 12 07I,50 zł

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

12 071,50 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

84 900,00 zł

90002 Gospodarka odpadami 84 900,00 zł

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy
jednos4ami samorządu terytorialnego

84 900,00 zł

92l kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

l677 000,00 zl

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice ikluby

1 171 000,00 zł

2480
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultury

957 000,00 zł

62ż0
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosźów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

214 000,00 zt

92l16 Biblioteki 50ó 000,00 zł



2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej insfftucj i kultury

506 000,00 zł

MZEM 1773 97t,50 zł

2. Dotacje dlajednostek spoza sektora finansów publicznych 3
l.) Dotacja celowa kwocię
2.) Dotacja podmiotowa w kwocie

327 000,00 zł w Ęm:
377 000,00 zł

2 950 000,00 zł

Dzial Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
l 2 3 4 5

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

8 500,00 zl

754I2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

ż 500,00 zł

2830 Dotacja celowa z budżetu na
fi nansowanie lub dofi nansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostaĘm jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych

2 500,00 zł

,I5495 pozostała działalność 6 000,00 zł
ż360 Dotacje celowe z budzetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art,221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanię zadań zleconych do
realizacji organ izacj om prowadzącym
działalnośó porytku publicznego

6 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 2 950 000,00 zl

80101 Szkoły podstawowe l 990 000,00 zł

2540
Dotacja podmiotowa zbudżętu d|a
niepublicznej jednostki systemu oświaĘ

l 990 000,00 zł

80104 przedszkola
960 000,00 zł

2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla
niepublicznej jednostki systęmu oświaty

960 000,00 zł

851 ochrona zdrowia 35 000,00 zł

85ll7 Zakłady op i ekuńczo- lę cznicze i
p ielęgnacyj no-opiekuńcze

35 000,00 zł



2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanię zadań zlęconych do
realizacji organ izacj om prowadzącym
działalnośó pozytku publicznego

35 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

100 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

l00 000,00 zł

2830 Dotacja celowa zbudżętu na
fi nansowanie lub dofi nansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostĄm
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

100 000,00 zł

92l kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

58 500,00 zł

92195 pozostała działalność 58 500,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art,2ż1 ustawy, na finansowanie
lub dofi nansowanie zadań zleconych do
realizacji organ izacj om prowadzącym
działalnośó pozytku publicznego

58 500,00 zł

926 Kultura fizyczna 175 000,00 zł

9ż605 Zadania z zakresu kultury firycznej 1 75 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art,2ż1 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zlęconych do
realizacji organ izacj om prowadzącym
działalnośó pofiku publicznego

l75 000,00 zł

RAZEM 3 327 000,00 zl



zestawienie zmian

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia na kwotę 351 000,00 zł

Dział 600 Transporl i łącznośó

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

w Ęm inwestycje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział60095 Pozostała działalność

w Ęm inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ OOSO Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Dział 700 Gospodarka mięszkaniowa

Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w tym inwesĘcje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 92l Kultura i ochrona dziędzictwanarodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 kwietnia 20l9 roku

l0 000,00 zł

l0 000,00 zl

10 000,00 zł

10 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

52 000,00 zł

52 000,00 zł

52 000,00 zł

52 000,00 zł

28 000,00 zł

28 000,00 zł

28 000,00 zł

28 000,00 zł

l 000,00 zł

1 000,00 zł

l 000,00 zł

1 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zt



w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6220 Dotacje celowe zbudżetuna finansowanie lub dofinansowanie

kosźów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych

200 000,00 zł

200 000,00 zł

ZałącznikNr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

280 000,00 zł

280 000,00 zł

280 000,00 zł

280 000,00 zł

280 000,00 zl

zestawienie zmian

DOCHODY BIEZACB

Zmniejszenia na lnrotę 280 000,00 zł

DziŃ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0690 Wpływy zróżnych opłat

Zwiększenia na ltwotę 280 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarkaodpadami

§ 0490 wpĘwy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 280 000,00 zł



ZałącznikNr 5 do UchwĄ Nr

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 kwietnia 20l9 roku

zestawienie zmian

PRZYCHODY

Zwiększenia na lcwotę 551 000,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.Z77,ust.2 pkt. 6 ustawy 351 000,00 zł

Zmniejszenia na kwotę 200 000,00 zł

§ 931 Prrychody ze sprzedaĘ innych papierów wartościowych 200 000,00 zł




