
Projekt
UchwałaNr XII/ l20l9
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia28 pażdziernika 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.Z3l ust. l orazart.ż32 ustawy zdnia}7 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych

(tj.Dz.U. z20l9 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IIVl5/20l8 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia2O grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.1. Wieloletnia prognoza finansowa wrazz prognozą kwoty dfugu na lata2019 _ 2030 stanowiąca

załącznik Nr 1 do uchwaĘ otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznikNr l do niniejszej uchwaĘ.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwĄ otrzymuje nowe

brzmienie i stanowi załącznikNr 2 do niniejszej uchwaĘ

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

§ 4.Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf urban



Objaśnienia do UchwaĘ Nr XII/ 12019

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej

Wwieloletniej prognoziefinansowej na lata 20]9-2030 ( załączniknr l\ dokonano nastepujqc]lch zmian:

W 2019 roku

1. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę I407 474,32 ń,w Ęm dochody bieżące
(kol. 1.1)kwota 1407 474,32zł,wĘm dochodyztytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono okwotę l283496,82ń,

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę I 407 474,32 zł,w Ęm wydatki bieżące (kol.
2,|) zwiększono o kwotę l 407 474,32 zł,

4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
. zmniejszono wartość wydatków objętych limitem o którym mowa w ań. 226 ust. 3 pkt. 4

ustawy (kol. 1 1.3) o kwotę 65 497 ,50 zł, - 2019 rok,
o zrviększono wartośó wydatków objętych limitem o którym mowa w ań. 226 ust.3 pkt.4

ustawy (kol. 11.3) okwotę 116665,00 zł, -20żOrok.

W załączniku Nr 2 do uchwaĘ dokonano następujących zmian:

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1),,Wykup sieciwodociągowej w Przyłvorach, położonej równolegle do ul. Tarnowskiej"
Łączne nakłady finansowe na zadanię wynoszą: 40 000,00 zł

2) ,,Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej, działka32816".
Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 8 000,00 zł

3),,Wykup sieci wodociągowej ikanalizacyjnej ul. Seliny Prąywory"
Łączne nakłady finansowe nazadanie wynoszą: 25 000,00 zł


