
Uchwała Xl....120|9

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia..... lipca 20t9 r.

PRoJ EKT

w sprawie zrniany uchwały budZetowej na rok 20l9

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 4, pkt g lit, d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj, Dr. U. z20|9 r.poz.506), ar1. 212 ust. l. art. 2l4, art, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z ża19 r. wz. 869) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co
następuje:

§1

Wprowadza sięzmiany w uchwale budzetowej Nr lll/lól20i8 Rady Gminy TarnówOpolski
z dnia 20 grudnia 20l8 roku w sprawie uchwalenia budżąu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.

§2

Plan zadań inwestyryjnych stanowiący załącznikNr 6 uchwaĘ budżetowej otrzymuje nowe brzmienie
i stanowi załącznikNr l do niniejszej uchwały,

§3

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 ń z.gadnie z załącnlikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§4

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznlkiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.

§5

Deficyt budżetu gminy wynosi 18ż9 176,56 ń. Żródłęm pokrycia deficytu są przychody z $rufu
wolnych środków w kwocie 593 249,00 zl oraz emisji papierów wartościowych w kwocie
l ż35 927,56 ń.

§6

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzwa Opolskiego.

§8

Uchwała wch,odzi w Ącie z dniem podjęcia.



I

ZńącntikNr l do Uchwały Nr )U....l20l9

Rady Gminy Tamów Opolski
z dnia ..,. lipca 2019 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA RoK 2019

L.P. DZIl\Ł RoZDZIAŁ NAZWA ZADANIA WYDATEK
wzł

tjZASADNIENlE
REALIZACJI

l 600 60095

Budowa infrastnrktury
pieszo-rowerowej na
terenie powiatu opolskiego

- etap l| oraz budowa
centrum przesiadkowe go w
Gminie Lewin Brzeski

3 643 591,00

Poprawa
bezpieczeńsrwa
mieszkańców
gminy

ż 600 60095

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

l l25 000,00

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

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

l00 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
sminv

4 700 70005
Nabycie gruntów
pod drogi

72237,o0

5
750 750ż3

Zakup licencji na
oprogramowanie dla
j ednostek organizacyj nych
grrriny

30 000,00

Usprawnienie
i poprawa
warunków pracy
pracowników

6 900 9000 l

Wykup sieci wodociągowej
w ul. Spokojnej w
Raszowej

15 900,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej

7 85l 85l95
Budowa tężni solankowej
wraz zagospodarowaniem
terenu

563 000.00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

8 80l 80l01

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

l5 000,00

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
uczniórv
i pracowników
szkoły

.



9 80l 80 104

Budowa przedszkola
i złobka modułowego
w Tarnowie Opolskim
(proiekt)

35 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

l0 926 92601

Modernizacja
boiska sportowego
w Tarnowie Opolskim wraz
z infrastruktuĘ
towarzvszaca (proiekt)

50 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

ll 900 90001
Wykup sieci kanalizacyjnej
w Kątach Opolskich
w ul. Odrzańskiej

l3 362,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
ściekowei

Iż 600 ó00l 6

Program funkcjonalno-
użytkowy budouy ściezki
pieszo-rowerowej
pom iędzy rniej scowościami
Tarnów Opolski, a Nakło -
zwiększenie zakresu wraz z
uzyskaniem decyzji
środowiskowęi

6 500.00

Poprawa
bezpieczeństw,a
mieszkańców
gminy

l3 750 750ż3
Montaż klimatyzacji w
budynkach
administracyjnych urzędu
srninv

79 000,00 Poprawa warunków
pracy pmcowników

14 9żl 92l09
przebudowa dachu na
budynku filii GOK w
Międziąnęj-projekt

l4 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

l5 600 600l 6

Akfualizacja dokumentacji
projektowej przebudowy ul.
Ogórkowej w Tarnowie
Opolskim - odcinek I od ul.
Powstańów S1. do
orzeiazdu koleioweso

10 000,00

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

l6 900 9000l
Budowa sieci
wodociągowej w ul. Polnej
w kosorowicach
- proiekt

l 000,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnei

I7 9żl 9żl09
Modemizacja dachu na
budynku wi elo funkcyj nyln
w kosorowicach

200 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

18 92l 92195
Modernizacja placu
zabaw w Kątach
Opolskich

30 500,00

Poprawa
warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

l9 900 9000l
Budowa sieci
wodociągowej w ul.
§osnowej w miejscowości
walidroei

40 000.00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnei

RAZEM 6 044 090,00



zestawienie zmian

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia na kwotę 45 000,00 zl

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdzial90001 Cospodarka ściekowa i ochrona rvód

w tvm inw,cstvc.ia i:akupv inv,estycyjnc

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych

Dział 92l Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzial 92193 Pozostała dzialalność

w tym inrvesIl\,cje i zahtpy inu,estycujne

§ 6050 Wydatki inwesĘcyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenia na kwotę 15 000,00 zl

Dział 600 Transport i łączność

Rozdzial 60095 Pozostala dzialalność

w tym in\Ą,estyc.ie i zakupy inv,e,stvcyjne

6050 Wydatki inwestycyjne jeclnostek budżetowych

Zatącznik Nr 3 do Uchwały Nr )il..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
zdnia.... lipca ż019 roku

40 000 ,00 zł

40 000 ,00 zl

40 000,00 zł

40 000,00 zł

5 000,00 zł

§ 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

l5 000,00 zł

l5 000,00 zl

l5 000,00 zł

l5 000,00 zł



zestawienie zmian

PRZYC}loDY

Zwiększenia na kwotę 30 000,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art, 217, ust. 2 pkt, 6 ustawy

ZałącnikNr 6 do Uchwały Nr &..../20t9

Rady Gminy Tamów Opolski
z dnia ,..., lipca 2019 roku

30 000,00 zł



uzasadnienię

W 2017 roku na zlecenie Gminy została opracowana dokumentacja budowy sieci
wodociągowej w m. Walidrogi ul. Sosnowa (ej wazność upływa w 2020 roku). Zgodnie
z opracowanym kosztorysem w 2017 r. szacowana wartość robót wynosi 85 tys. ń. Zuwagina
obecny bardzo niski poziom wód gruntowych jest możliwośó wykonania wodociągu za kwotę
40 tys. Dodatkowo należy uwzględnić, iż w roku biezącym do urzędu gminy wpłynęły dwa
wnioski mieszkańców z prośbą o wybudowanie ww. sieci wodociągowej.

Sołectwo Kąty Opolskie otrzymało w ramach darowizny 70m2 kostki brukowej oraz
obrzeża chodnikowe na powstający plac zabaw. Kwota zabezpieczona w budzecię nie
ujmowała kosztów położenia kostki. Kostka ta będzie podłożem dla ławek i stołów dla osób
odwiedzających plac zńaw. Zwiększenie kwoty inwestycji pozwoli na jej zręalizowanie
w całości.


