
                                                        Uchwała Nr IX/…./2019    

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 Zmienia się uchwałę   Nr III/15/2018   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 20 grudnia  2018 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

§ 2. 

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027 stanowiąca 

załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/…../2019 

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 ( załącznik nr 1) dokonano następujących 

zmian: 

 

W 2019 roku 

 

1. Zwiększono planowane  dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 160 972,65 zł,  

w tym dochody bieżące (kol. 1.1) kwota 160 972,65 zł, w tym z tytułu  dotacji  i  środków   

przeznaczonych   na  cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono  o kwotę 386 872,65 zł. 

 

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 232 472,65 zł, w tym  

 wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększono o  kwotę 160 972,65 zł, 

 wydatki majątkowe (kol. 2.2) zwiększono o 71 500,00 zł. 

 

 3. Zwiększono przychody budżetu (kol. 4), o kwotę 71 500,00 zł, w tym: 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   (kol. 4.2) zwiększono o kwotę 

71 500,00 zł,   w  tym   pokrycie   deficytu   budżetu  (kol. 4.2.1)   zwiększono o   kwotę   

71 500,00 zł, 

 

4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach  wydatków budżetowych 

 zwiększono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 

pkt. 4 ustawy   (kol. 11.3)  o kwotę  28 000,00 zł, 

 zwiększono wartość    wydatków     inwestycyjnych kontynuowanych   (kol. 11.4)  o kwotę  

15 000,00 zł, 

 zwiększono     wartość     nowych   wydatków    inwestycyjnych    (kol. 11.5)    o   kwotę  

56 500,00 zł, 

 

 

5. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 12.4) o kwotę 15 000,00 zł. 

 

W 2020 roku zwiększono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 

3 pkt. 4 ustawy   (kol. 11.3)  o kwotę  7 000,00 zł, 

 

 

 

W załączniku Nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian: 

 

Dokonano     zmian    w   przedsięwzięciach: 

1) „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego - etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” 

2) „Audytu wewnętrzny   w   Gminie   Tarnów    Opolski i  jednostkach podległych”. 


