
Uchwała Xa....12019

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 września 2019 r.

PRoJ EKT

w sprawie zmiany uchwaĘ budżetowej na rok 20l9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U, z2019 r. poz, 506 ze zm.), art.2l2 ust. l, art.2l4, art,ż58 ustawy z dnia27 sierpnia
ż009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z ż0I9 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza sięzmiany w uchwale budZetowej Nr IIV16l20l8 Rady Gminy TarnówOpolski
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.

§2

Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznikNr 6 uchwĄ budżetowej otrrymuje nowe brzmienie
i stanowi zńącznikNr 1 do niniejszej uchwĄ.

§3

Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznikNr 4 uchwaĘ budżetowej otrzymuje nowe brzmienie
i stanowi zńącznlkNr 2 do niniejszej uchwĄ.

§4

Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwaĘ.

§5

Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwĄ.

§6

Deficyt budżetu gminy wynosi | 829176,56 ń. Żródłęm pokrycia deficytu są przychody z §rtułu
wolnych środków w kwocie 593 249,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie
l ż35 927,56 zł.

§7
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§8

uchwała podlega publikacji w Dzienniku urzędowym wojewódźwa opolskiego.

§9

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.



ZńącznikNr l do UchwĄ Nr XV..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 września 2019 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJI\IYCH NA RoK 2019

L.P. DZIAł, P(0ZDZIAŁ NAZWA ZADANIA WYDATEK
wzł

UZASADNIENIE
REALIZACJI

l 600 60095

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

643 59I,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

2 600 60095

Przebudowa dróg do
terenów inwestycyjnych
w gminach: Opole,
Dobrzeń Wielki i Tarnów
Opolski

1 125 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

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

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

4 700 70005 Nabycie gruntów
pod drogi 111 800,00

5 750 150ż3
Zakup licencji na
oprogramowanie dla
jednostek organizacyjnych
gmmy

30 000,00
Usprawnienie
i poprawa
warunków pracy
pracowników

6 900 90001

Wykup sieci wodociągowej
w ul. Spokojnej w
Raszowej l5 900,00

Rozwiązyrvanie
problemów
gospodarki
wodnej

7 85l 85l95
Budowa tężni solankowej
w r az zago spodarowaniem
terenu

563 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

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

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
uczniów
i pracowników
szkoĘ



9 801
I Budowa przedszkola

80l04 | iZłobkamodułowego

I w Tarnowie Opolskim
| (projekt)

35 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

10 926 9ż601

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

50 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

l1 900 90001
Wykup sieci kanalizacyjnej
w Kątach Opolskich
w ul. Odrzańskiej

13 362,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
ściekowej

12 600 60016

Program funkcjonalno-
uĄtkowy budowy ścieżki
pieszo-rowerowej
pomiędzy miej scowośc iam i
Tarnów Opolski, a Nakło -
zwiększenie zakresu wraz z
uzyskaniem decyzji
środowiskowej

6 500,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

l3 750 15023
Montaż klimaĘzacji w
budynkach
administracyjnych urzędu
€.Ę

79 000,00 Poprawa warunków
pracy pracowników

l4 921 92109
Przebudowa dachu na l

budynku filii GoK w I 14 000,00
Miedzianej-projekt 

l

Poprawa warunków
socjalno-byowych
mieszkańców

15 600 60016

Aktualizacj a dokumentacj i
projektowej przebudowy ul.
Ogórkowej w Tarnowie
Opolskim - odcinek I od ul.
powstańców Śl. do
przejazdu kole.iowego

l0 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

16 900 9000 1

Budowa sieci
wodociągowej w ul. Polnej
w kosorowicach
- projekt

l 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodne_j

17 921 92I09
Modernizacja dachu na
budynku wielofunkcyj nym
w kosorowicach

200 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

18 921 92195
Modernizacja placu
zabaw w Kątach
Opolskich

34 500,00
Poprawa
warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

19 900 9000 l

Budowa sieci
wodociągowej w ul.
Sosnowej w miejscowości
walidrosi

40 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodne_j

20 600 60016
Projekt zjazdu na ul.
Brzozowąz drogi
powiatowej l7l2 O

3 500,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy



(ul. Klimasa) w Tarnowie
Opolskim
Wykup gruntu pod
budowę placu zabaw
na Os. Zakładowym
w Tarnowie Opolskim

Poprawa
warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

Modernizacja boiska
spońowego w Raszowej
- etap II

Poprawa
warunków
socjalno-bytorvych
mieszkańców

Projekt budowy 3
punktów oświetleniowych
na terenie Gminy Tarnów

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców

Wykup sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej na

6223153,00

21 700 70005 80 000,00

22 926 92601 15 000,00

23 900 90015 12 000,00

24 900 90001 25 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnei

RAZEM



ZałącznikNr 2 do UchwaĘ Nr XV..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia2O września 2019 roku

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019

1.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych l 761 900,00 zł w Ęm:1). Dotacje podmiotowe w kwocie
2). Dotacje celowe w kwocie l 463 000'00 zł

298 900,00 zł

Dział Rozdział Paragraf wyszczepólnienie Kwota
1 2 J 4 5

900 sospodarka komunalna i ochrona
środowiska

84 900,00 zł

90002 Uospodarka odpadamt 84 900,00 zł
2310 uotacJe celowe przekazane gminie na

zadaniabieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy
jednostkami samorządu teMorialneso

84 900,00 zł

921 lś.ultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1677 000,00 zł

92l09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

l l7l 000,00 zł

2480
DoIacJa podmtotowa z budżetu dla
samorządowej ins§tucj i kultury

951 000,00 zł

6220
rjotacJe celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosżów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

2l4 000,00 zł

921 l6 IJlollotekl 506 000,00 zł

2480 uotacJa podmiotowa z budżetu dla
samorządowej ins§łucj i kultury

506 000,00 zł

ł{A,LLNI l761900,00 zl

ż.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 364 763,60 zł w tym:l). Dotacja celowa kwocie
2). Dotacjapodmiotowa w kwocie 

385 058'60 zł
ż 979 705,00 zł



Dzial Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
l 2 3 4 5

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

8 500,00 zł

15412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 500,00 ń

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

2 500,00 zł

15495 pozostała działalność 6 000,00 zł
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.22I ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalność poĄtku publicznego

6 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie ż 987 763,60 zł

8010l Szkoły podstawowe I7lr9 705,00 zł

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty

l719 705,00 zł

80104 przedszkola 1260 000,00 zł

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej j ednostki systemu
oświaĘ

1 260 000,00 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

8 058,60 zł

2830 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań z|econych do realizacji
pozostaĘm jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

8 058,60 zł

851 ochrona zdrowia 35 000,00 zl

851 17 ZaWady op iekuńczo- lecznicze
i pielęgnacyj no-opiekuńcze

35 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.22I ustawy, na finansowanie

35 000,00 zł



lub dofinansowanie zadań z|ęconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalność poĄrtku publicmego

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

100 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

l00 000,00 zł

ż830 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostaĘm
j ednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

100 000,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

58 500,00 zł

9żl95 pozostała działalność 58 500,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zlęconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalność pozy.tku publ icznego

58 500,00 zł

926 Kultura fizyczna 175 000,00 zł

92605 Zadania z zakresu kultury fizy cznej 175 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 227 ustawy, na finansowanie
lub dofi nansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalność poĄrtku publicmego

175 000,00 zł

RAZEM 3 364 763,60 zł



zestawienie zmian

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia na lrwotę 179 063,00 zl

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ o770 wpłaĘ z$ułu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa

uĄtkowania wieczystego nieruchomości

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia na kwotę 122 928,50 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ O920 Wpływy zpozostaĘch odsetek

Dziń 80l Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ Z9OO Wpłaty gmin i powiatów narzeczinnych jednostek

samorządu terytorialneg o oraz związkow gmin lub

związkow powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

ZŃącznikNr 3 do UchwĄ Nr XV..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 września 2019 roku

179 063,00 zł

179 063,00 zl

l79 063,00 zł

7 928,50 zł

7 928,50 zl

7 928,50 zł

1 15 000,00 zł

115 000,00 zł

1 l5 000,00 zł



ZałącznikNr 4 do UchwaĘ Nr XU..../2019

zestawienie zmian

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia na kwotę 179 063,00 zl

Dział 600 Transport iłącznośó

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwesĘcyjne 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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ OOSO Wydatki inwesĘcyjne jednostek budżetowych

Dział 92l Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 92195 Pozostała działalność
w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 926 Kultura ftryczna
Rozdział 92601 ObiekĘ sportowe

w tym inwesĘcje i zakupy inwesĘcyjne

§ 0OSO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 września 2019 roku

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

ll9 563,00 zł

119 563,00 zł

l19 563,00 zł

1l9 563,00 zł

37 000 ,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

ż5 000,00 ń
12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł



WYDATKI BIEZĄCE

Zwiększenia na lrwotę 135 000,00 zł

DziŃ 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

w tym wydatki na zadania statutowe

§ ąZlO Zakup usfug remontowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym wydatki na zadanią statutowe

§ łZtO Zakup materiałów i wyposażenia

§ ąZ60 Zakupenergii

Dział 80l Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych
oddział przedszkolny w szkole podstawowej w kątach opolskich
w tym vvydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ łOtO Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ ąOąO Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ łt tO Składki na ubezpieczenia społeczne

ul tym wydatki na zadąnia stątutowe

§ :OZO wydatki osobowe niezaliczanedo wynagrodzeń

§ ąZl0 Zakup materiałów i wyposazenia

§ ąZ40 Zakup środków dydaktycznych i książek

§ ąZ60 Zakupenergii

§ ąZ70 Zakup usług remontowych

§ ąZ80 Zakup usług zdrowotnych

§ ł:OO Zakup usług pozostaĘch

§ ł:OO Opłaty zSuŁuzakupu usług telekomunikacyjnych

§ łłłO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ ąl00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

Rozdział 80l95 Pozostała działalność

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

40 000,00 ń

40 000,00 zł

40 000,00 zł

15 000,00 zł

25 000,00 zł

87 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

26 700,00 zł

20 000,00 zł

I700,00 zł

5 000,00 zł

40 300,00 zł

3 500,00 zł

20 000,00 zł

6 000,00 zł

2 000,00 zł

1 000,00 zł

500,00 zł

3 000,00 zł

500,00 zł

3 500,00 zł

300,00 zł

20 000,00 zł



w tym wydatki na zadania statutowe

§ ą:OO Zakup usfug pozostaĘch

Zmniejszenia na kwotę 12 071,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 8014ó Dokształcanie i doskonalenie nauczvcieli
w tym dotacje na zadania bieżqce

§ z:go Dotacje celowe przekazanedo samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między j ednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00 zł

20 000,00 zł

12 071,50 zł

12 071,50 zl

12 071,50 zł

12 071,50 zł


