
Uchwała XIV,...l20l9

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia28 października 2019 r.

PRoJ EKT

w sprawie zmiany uchwaĘ budżetowej na rok 2019

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.z20l9t.poz.506zezm.),art.}l}wt.l,art.żl4,art.Zl8ustawy zdnia}7 sierpnia
2009 t. o finansach publicznych (tj, Dz. łJ, z 2019 t. poz, 869 zę zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na20l9
rok.

§ 2. Plan dotacji zbudżętu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwĄ budżetowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi zńącznikNr l do niniejszej uchwĄ.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących zgodnie z zńącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwĄ.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy wynosi l 829 176,56 zł, Żródłempokrycia deficytu są przychody z$ułu
wolnych środków w kwocie 593 249,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie
1 235 927,56 zł,

§ 6. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 7. uchwała podlega publikacji w Dzienniku urzędowym wojewódźwa opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf urban



ZałącznikNr 1 do UchwĄ Nr XIV..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia28 października 2019 roku

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019

l.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 76l 900,00 zł w tym:
1). Dotacje podmiotowe w kwocie I 463 000,00 zł
2). Dotacje celowe w kwocie 298 900,00 ń

2.Dotacje dlajednostek spoza sektora finansów publicznych 3 363 174,65 zł w tym:
1). Dotacja celowa kwocie 384 469,65 ń
2). Dotacja podmiotowa w kwocie 2 979 705,00 ń

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 J 4 5

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

84 900,00 zł

90002 Gospodarka odpadami 84 900,00 zł

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadaniabieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego

84 900,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1 677 000,00 zł

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 l71 000,00 zł

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucj i kultury

957 000,00 zł

62ż0
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwesĘcji i zakupów
inwesĘcyjnych innych j ednostek sektora
finansów publicznych

214 000,00 zł

92l16 Biblioteki 506 000,00 zł

2480 Dotacja podrniotowa z budzetu dla
samorządowej instytucj i kultury

506 000,00 zł

RAZEM 1 761900,00 zl



Dział Rozdział Paragraf wyszczesólnienie Kwota
l

754
2 3 4 5

Bezpieczeństwo p u bticzne
i ochrona przeciwnożarowa

8 500,00 zł

1541ż llęzprcazeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 500,00 zł

2830 tjotacJa celowa z budzetu na
finansowanie lub dofinansowanię zadań
zleconych do realizacji pozostaĘm
j ednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

2 500,00 zł

]5495 rozostała dztałalność 6 000,00 zł
ż360 lJotacJe celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji or ganizacjom prowadzącym
działalnośó pożytku publ icmeso

6 000,00 zł

801 U§wiata i łvychowanie 2 986174,65 zl

80l01 §Zl(ory podstawowe l719 705,00 zł

2540
DotaaJa podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

l719 705,00 zł

80104 przedszkola
1 260 000,00 zł

2540 l;otacJa podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

1260 000,00 zł

80l53 Zapewntenie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

6 469,65 zł

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

6 469,65 zł

85l uchrona zdrowia 35 000,00 zł

85l17 Lakłady opiekuńczo-\ecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze

35 000,00 zł

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

35 000,00 zł



lub dofi nansowanie zadań z|econych do
r ea|izacji organizacj om prowadzącym
działalnośó pożytku publicznego

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

100 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

l 00 000,00 zł

ż830 Dotacja celowa z budżetu na
fi nansowanie lub dofi nansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostĄm
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

100 000,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

58 500,00 zł

92195 pozostała działalność 58 500,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. ż21 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalnośó pożytku publicznego

58 500,00 zł

926 Kultura flzyczna 175 000,00 zł

92605 Zadania z zakr esu kultury ftzy cznej 175 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadń zleconych do
r eal'izacji organizacj om prowadzącym
działalnośó pożytku publicmego

l75 000,00 zł

RAZEM 3 363 t74,63 zl



zestawienie zmian

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia na lrwotę t23 977,50 zł

Dział 80l Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0670 wpĘw zopłatzakorzystanie zwyżywieniawjednostkach

realizuj ących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 WpĘw z usług

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ OqZO Wpły* zróżnychdochodów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdzial 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ O740 WpĘw z dyrvidend

ZałącznikNr 2 do UchwĄ Nr XIV..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia28 października 2019 roku

32 977,50 zł

11 000,00 zł

1l 000,00 zł

1ó 000,00 zł

16 000,00 zł

5 977,50 zł

5 977,50 zł

9l 000,00 zł

91 000,00 zł

9l 000,00 zł



zestawienie zmian

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia na kwotę 124 630,90 zł

Dział 0l0 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w Ęm wydatki na zadanią statutowe

§ 4300 Zakup usług pozostaĘch

Dział'I50 Administracjapubliczna

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

w tym wydatki na zadania statutowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terfiorialnego

w Ęm wydatki na zadania statutowe

§ 4300 Zakup usług pozostaĘch

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

w tym wydatki na zadania statutowe

§ 4żż0 Zakup środków finości
o przedszkole w Tarnowie opolskim

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym wydatki ną zadania statutowe

§ 4220 Zakup środków żywności

o szkoła podstawowa w kątach opolskich

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych

Załącznik Nr 3 do UchwĄ Nr XIU..../2019

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia28 października 2019 roku

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 ń
2 000,00 zł

69 000,00 zł

55 000,00 zł

55 000,00 zł

55 000,00 zł

14 000,00 zl

14 000,00 zł

l4 000,00 zł

33 630,90 zł

11 000,00 zł

1l 000,00 zł

11 000,00 zł

11 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

l6 000,00 zł

653,40 zł



w tym wydatki na zadania statutowe

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

o szkoła podstawowa w Nakle

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w tym świadczenia ną rzecz osóbfizycznych

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczane do wynagrodzeń

o Przędszkole w Tarnowie Opolskim

w Ęm wydatki na wynagrodzenia i skłądki od nich naliczane

§ 4ll0 Składkinaubezpieczeniaspołeczne

o Ptzedszkole w Tarnowie Opolskim

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

o Przedszkole w Tarnowie Opolskim

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym dotacje na zadania bieżqce

§ 2830 Dotacja celowa zbudżetuna finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostĄm jednostkom

niezliczanym do sektora finansów publicznych

90019 Wpłyrvy i rvydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i l<ar za korzystanie ze środowiska
w Ęmwydatki na zadania statutowe

§ 4300 Zakup usfug pozostĄch

Zmniejszenia na kwotę 653,40 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, mateńałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych
w Ęm dotacje ną zadania bieżqce

§ ZS:O Dotacja celowa zbudżetllna finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostĄm jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

653,40 zł

653,40 zł

653,40 zł

5 977,50 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

977,50 zł

855,00 zł

855,00 zł

122,50 ń

122,50 zł

20 000,00 zł

15 000,00 zł

l5 000,00 zł

l5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

653,40 zł

653,40 zł

653,40 zł

653,40 zł




