
Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gmin

Na podstawie art. l8 ust. 2

o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z

z dniaż1 sierpnia 2009 r, o fi
Tarnów Opolski uchwala, co

Ustala się dochody budżetu w

1) dochody bieżące w wysokości

2) dochody majątkowe w wysokości

-jakwzałącznikuNr l.

Ustala się wydatki budzetowe w

l) wydatki bieżące w wysokości 40

- jak w załączniku Nr 2, Tabela l.

2) wydatki majątkowe w wysokości

- jak w zńącznikuNr 2, Tabela 2.

Deficl budżetu w wysokości 337 0

środków jako nadwyżki środków

terytorialnego, wynikaj ących z rozli wyemitowanych papierów wańościowych z lat ubiegłych.

UchwałaNr

Gminy Tarnów Opolski

z dnia ż0l9 r,

Tarnów Opolski nażOżl rok.

4, pkt. 9lit. ,,d", pkt. 9 lit. ,,i" ustawy

19 r, poz. 506 ze zm.) oraz art. 21ż ust.

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.

z dnia 8 marca 1990 r.

l iż orazart.ż58 ustawy

869 ze zm.) Rada Gminy

§l

41 740 915,00 zł,w Ęm:
4l 000 9I5,00 ń,

740 000,00 zł,

ej wysokości 42 077 988,00 zł,w Ęm
988,00 zł

789 000,00 zł

,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych

iężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

§2

§3



Ustala się:

l) prrychody budżetu w łącznej kwocie l
ż) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1

- jak w załączniku Nr 3.

§4

937 073,00 zł,

600 000,00 zł,

§5
Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości220 000,00 zł,

ż) rezerwę celową w wysokości l30 000,00 ń na zarządzanie

§6
Ustala s ię l im it zob ow iązań z !rł,ułu zaciągany ch kredytów i
wartościowych do wysokości 2 600 000,00 zł.

§7
Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wyda

ałkoholowych w kwocie 1 5 0 000, 00 zł., które przeznacza się na

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie

5 000,00 zł.

§8
Ustala się dochody zopłatikar zakorzystanie ze środowiska

środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 150 000,00 zł.

§9
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami kom

i wydatki doĘ czące funkcj onowania systemu gospodarowania

1 520 000,00 zł.

§10
Wydatki budzetu obejmują planowane kwoty

finansów publicznych oraz spoza sektora

§ 11

Ustala się dochody i wydatki nNiązane z realizacją zadań admi

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączniki

§12
Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem N

zek, emitowanych papierów

ie zezwoleń na sprzedaż napojów

na r ealizacj ę zadań okre ś lonych

alkoholowych w kwocie 145 000,00

iwdzińania narkomanii w kwocie

wydatki na zadania z zal<resu ochrony

lnymi w wysokości 1 480 000,00 zł

dotacji udzięl w 2020 roku dla jednostek sektora

finansów publ Lych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Nr 5.



Upoważnia się Wójta Gminy Ta

§13

Opolski do:

1) zaciągania kredyów ipoĘczek

- na pokrycie występującego w

1 000 000,00 zł.,

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

- na spłatę wcześniej zaciągniętych iązań z ĘĄuŁu emisji obligacji, kredytów i poĄczek

w wysokości 1600 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w dziŃu w planie wydatków bieżących na uposażenia

i wynagrodzeniaze stosunku pracy,

3) do dokonywaniazmian w ramach w planie wydatków majątkowych, między zadaniami

do wysokości umożliwiającej reali

4) przekazania uprawnień innym

do zaciągania zobowiązań z ĘĄułu

danego zadania,

organizacyjnym jednostki samorządu terlorialnego

, których realizacjaw roku budzetowym i w latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ci

poza rok budzetowy,

i dziŃania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają

5) przekazania kierownikom jed organizacyjnych uprawnień do dokonyrvania przeniesień

dziŃl,w planie wydatków bieżących w

6) lokowania wolnych środków

prowadzący obsługę budżetu.

na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

§14
Wykonanie UchwaĘ powierza się ljtowi Gminy Tarnów Opolski.

Uchwaławchodzi w Ęciezdniem 0

Wojewódźwa Opolskiego.

§ 15

stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym



Plan dochodów bieżących i mają
Gminy Tarnów Opolski

na rok 2020

Załącznik Nr 1

do uchwĄ budżetowej na rok 2020

Dział Parasraf WyszczegóInienie Bieżące Maiątkowe
1 2 J 4 5

600 Transport i łączność 10 000,00 zł 560 000,00 zł
6291 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji g

powiatów (rwiązków gmin, rwięków powiatow
gminnych, związkow powiatów), samorządów
wojewódZw, poryskane z innych źródeł
Płatności w zakresie budżetu środków europejski

tin,
)-

lh

560 000,00 zł

0690 Wpłvwv z rożnych opłat l0 000.00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 zł 180 000,00 zł

0550 Wpływy z opłat z §Ąufu uzytkowania wieczysteg
nieruchomości

60 000,00 zł

0750 Wptywy z najmu i dzierżawy składników
maj ątkowych Skarbu Państwa, j ednostek samo rzi
tery.torialnego lub innych jednostek zaliczanych <

sektora finansów publicznych oraz innych umów
podobnym charakterze

du
)
)

20 000,00 zł

0110 Wpływy zty,tułu odpłatnego nabycia prawa włas,
oraz praw a wieczystego uĄłkowania nieruchomr

osc1
Scl

150 000,00 zł

0870 Wpływy ze sprzedaĘ składników maiątkowych 30 000.00 zł
750 Administracia publiczna 83 921,00 zł

0750 Wpływy z najmu i dzterżav,ry składników
maj ątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzi
terlorialnego lub innych jednostek zaliczanych <

sektora finansów publicznych oraz innych umów
podobnym charakterze

lu
)
)

1 000,00 zł

20I0 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
real izacj ę zadań bieżący ch z zakre su adm in i strac_
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnyr
ustawami

)

82 9ż1,00 zł

75l Urzędy naczelnych organów władry państwow
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 'j,

1973,00 zł

2010 Dotacje celowe otrrymane zbudżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracj
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(rw i ązkom gmin, rw iązko m p owi atowo- gm innyr
ustawami

)

l973,00 zł

1<1 obrona narodowa 500,00 zł
201 0 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na

real izac j ę zadań biężący ch z zakresu admini strac i

500,00 zł



rządowej oraz innych
(związkom gmin, zwi
ustawami

zadańzleconych gminie
zkom powiatowo-gminnym)

754 Bezpieczeństwo pub Lczne i ochrona 7 600,00 zł

2010 Dotacje celowe otrryl
realizację zadańbieżą
rządowej oraz innych
(związkom gmin, zwi
ustawami

tane z budzetu państwa na
>ych z zak,resu administracji
zadań zleconvch gminie
,zkom powiatowo-gminnym)

7 600,00 zł

756 Dochody od osób prl
innych jednostek nit
Drawnei oraz wvd

wnych, od osób fizycznych i od
posiadających osobowości
ltki zl,iązane z ich poborem

15 956 000,00 zł

00l0 Podatek dochodowy t J osób ftzycznych 8 000 000"00 zł
0020 Wpłwr"r z podatku d< :hodoweso od osób prawnvch 600 000,00 zł
0310 Wpłwry z podatku oc nieruchomości 6 300 000.00 zł
0320 wpłvwv z podatku ro nego 150 000.00 zł
0330 wpływy z podatku le nego 80 000.00 zł
0340 wpłvwv z oodatku oc środków transportow ych 200 000.00 zł
03 50 Wpływy z podatku o<

ftzxcznych. opłacanel
działalności gospodarczej osób
o w formie karty podatkowei

15 000,00 zł

0360 Wpłvwv z podatku o spadków i darowizn 60 000.00 zł
0410 wpływv z opłatv skaI rowei 20 000.00 zł
0430 Wpłwry zopłafr tarp lwei 10 000,00 zł
0460 wpłvwv z opłafv eksl loatacyinei 100 000.00 zł
0480 Wpływy z opłat za ze

alkoholowych
:wolenie na sprzedaż lapoJow 150 000,00 zł

0500 Wpłwgv z podatku o czynności cłrvilno-r :awnych 250 000,00 zł
0690 wpłww zróżnvchot lat 6 000.00 zł
0910 Wpływy z odsetek od

podatków i opłat
nieterminowych wpłe z §Ąułu 15 000,00 zł

758 Różne rozliczenia 10 933 021,00 zł
2920 subwencie osólne z t rdzetu państwa 10 933 02I.00 zł

801 oświata i wychowar e 830 700,00 zł
0660 WpĘwy zopłatzakc

przedszkolnego

,zystanie z wychowar la 58 700,00 zł

0670 Wpływy zopłatzakc
jednostkach realizują,
wychowania przedszt

,zystanie z v,ly żrywien
ych zadania z zal<rest
rlnego

aw ż4I000,00 zł

0830 wpłvrł"r z usłus 23l 000.00 zł
0970 wpłwrv zróżnychd< ;hodów 300 000.00 zł

852 pomoc społeczna 386 200,00 zł
0830 wpływv z usług l5 000.00 zł
0940 Wpłwyv zrozliczeńlz vrotów z lat ubiesłvc 6 000.00 zł
0920 Wphwy z pozostałyc odsetek l200,00 zł
0970 wpłvwv z rożnvch d< ;hodów ż3 000.00 zł
20I0 Dotacje celowe otrzyl

realizację zadańbieżą
rządowej oraz innych
(związkom gmin, zwi
ustawami

|ane z budżetu państl
>ych z zakresu admin
zadańzleconych gmil
Lzkom powiatowo-glT

ana
stracji
ie
innym)

5 000,00 zł

2030 Dotacje celowe otrzyl
realizację własnych z
gmin, związków pow

|ane z budżetu państv
dańbieżących gmin (

ltowo-gminnych

ana
rwiązkow

336 000,00 zł



855 Rodzina 11 036 000,00 zł
0920 Wpłn"y z pozostŃych odsetek 20 000,00 zł
0940 Wpłvwv zrozliczeńJzwrotów z lat ubiesłvch 29 000,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administrac
rządowej oraz innych zadań zlęconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnyl
ustawami

i

n)

1 683 000,00 zł

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracj i rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pom
państwa w wychowywaniu dzieci

)c

9 280 000,00 zł

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zrł
z r ealizacj ą zadań z zakre su adm in i stracj i rządov
oraz innych zadań zleconych ustawami

ąZane
ą

ż4 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiske 1 630 000,00 zł
0490 Wp§rły z innych lokalnych opłat pobieranych p

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

ZeZ l 480 000,00 zł

0690 Wpbwv zrożnychopłat 150 000.00 zł
926 Kultura fizyczna 45 000.00 zł

0830 Wpływv z usług 35 000,00 zł
0910 Wpływy z r ożny ch dochodów 10 000,00 zł

oGoŁEM 41 000 915.00 zł 740 000,00 zł

4I
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ZałącznikNr ż

do uchwĄ budZetowej narokZOż}

Tabela Nr l

n wydatków budżetorvych
bieżących na rok 2020

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

1 2 ,J 4

010
Rolnictwo i lwiectwo

145 000,00 zł

01008

Melioracje u

Wydatki na z

Wynagrodze

ldne

dania statutowe

ia i składki od nich naliczane

30 000,00 zł

ż8 000,00 zł

ż 000,00 zł

01030
Izby rolnicze

Wydatki na z rdania statutowe

5 000,00 zł

5 000,00 zł

01095

pozostała dzi

Wydatki na z

Wynagrodze

Lłalnośó

rdania statutowe

ia i składki od nich na|iczane

1 10 000,00 zł

95 000,00 zł

15 000,00 zł

600
Transpoń i ączność

300 000,00 zł

60016

Drogi public:

Wydatki na z

ne gminne

rdania statutowe

300 000,00 zł

300 000,00 zł

700
Gospodarka mieszkaniowa

113 000,00 zł

70005
Gospodarka 

1

Wydatki na z

runtami i nieruchomościami

ldania statutowe

58 000,00 zł

58 000,00 zł

70095
postała działi

Wydatki na z

lność

tdania statutowe

55 000,00 zł

55 000,00 zł

710
Działalność sługowa

80 000,00 zł

,71004

Plany zagosp

świadczenia

Wydatki na z

ldarowania przestrzennego

\arzęcz osób fizycznych

Ldania statutowe

80 000,00 zł

4 000,00 zł

76 000,00 zł

750
Administrac a publiczna

4 298 22I,00 zł



7501 1

Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczl ne

82 92I,00 zł

8ż 92I,00 zł

15022
Rady gmin (miast i miast na prawach p<

Świadczenia na rzeQz osób fi zycznych

wiatu) 140 000,00 zł

140 000,00 zł

75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

powiatu) 3 180 400,00 zł

680 000,00 zł

ż 440 400,00 zł

60 000,00 zł

75015
Promocja jednostek samorządu terytoriz

Wydatki na zadania statutowe

nego 75 000,00 zł

75 000,00 zł

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu 1

Świadczenia na rzelzosób fizycznych

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi

:rytorialnego

ne

629 900,00 zł

1 800,00 zł

85 300,00 zł

542 800,00 zł

15095
pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

l90 000,00 zł

190 000,00 zł

75I Urzędy naczelnych organów władzy p
kontroli i ochrony prawa oraz sądowl

tństwowej,
ictwa

I973,00 zł

75101

Urzędy naczelnych organów władry pat
ochrony prawa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi

fwowej, kontroli i

ne

| 973,00 zł

I973,00 zł

752 obrona narodowa 1 100,00 zł

15212

Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania statutowe

l 100,00 zł

1 100,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p zeciwpożarowa 263 ó00,00 zł

15412

Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

ne

ż40 000,00 zł

45 000,00 zł

175 000,00 zł

20 000,00 zł

15414

Obrona cyrvilna

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi ne

7 600,00 zł

7 600,00 zł



852
Pomoc społe :znl

2 142 233,00 zł

85202 Domy pomol

Wydatki na l

y społecznej

rdania statutowe

710 000,00 zł

710 000,00 zł

85203 Ośrodki wsp

Wydatki na:

rcia

rdania statutowe

2 000,00 zł

ż 000,00 zł

85205
zadaniaw zt

Wydatki na;

cesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

rdania statutowe

6 000,00 zł

6 000,00 zł

85213

składki na ul

pobierające r

niektóre świl
w zajęciach,

Wynagrodze

ezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
iektóre świadczenia z pomocy społecznej,
iczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
, centrum integracj i społecznej

ia i składki od nich naliczane

9 000,00 zł

9 000,00 zł

85214

Zasiłki i pon
emerytalne i

świadczenia

Wydatki na:

lc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
,entowe

7arzecz osób fizycmych

ldania statutowe

l33 000,00 zł

132 000,00 zł

1 000,00 zł

852l5 Dodatki miel

świadczenia

zkaniowe

uarzecz osób fizycznych

l00 000,00 zł

100 000,00 zł

85216
zasiłki stałe

świadczenia

Wydatki na:

larze;z osób fiąycznych

rdania statutowe

88 000,00 zł

85 000,00 zł

3 000,00 zł

852l9

Ośrodki pom

Wynagrodze

Wydatkina:

świadczenia

rcy społecznej

ia i składki od nich naliczane

ldania statutowe

|arzecz osób fizycznych

720 900,00 zł

534 000,00 zł

l81 900,00 zł

5 000,00 zł

85228
Usługi opiek

świadczenia

Wynagrodze

.ńcze i specjalistyczne usfugi opiekuńcze

|arzecz osób firycznych

ia i składki od nich naliczane

żż9 000,00 zł

224 000,00 zł

5 000,00 zł



85230

pomoc w zakresie doĄrwiania

Świadczenia na rzeQzosób firycznych

Wydatki na zadania statutowe

69 333,00 ń
68 333,00 zł

1 000,00 zł

85ż95 pozostała działalność

Świadczenia na rzelzosób firycznych

75 000,00 zł

75 000,00 zł

854
Edukacyjna opieka wychowawcza

416ż00,00 zl

8540 l

świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich nalięzi

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzeQzosób fizycznych

ne

375 200,00 ń
340 350,00 zł

19 750,00 ń

15 100,00 zł

85415
pomoc materialna dla uczniów o charak

Świadczenia na rzecz osób fi rycznych

erze socjalnym l5 000,00 zł

15 000,00 zł

85416

pomoc materialna dla uczniów o charak
motywacyjnym

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

?rZe ż6 000,00 zł

ż6 000,00 zł

855
Rodzina

11 311 000,00 zł

8550 1

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczi

Wydatki na zadania statutowe

9 288 000,00 zł

9 20I 120,00 ń

78 880,00 zł

8 000,00 zł

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z fu_

alimentacyjnego oraz składki na ubezpit
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia na rzeczosób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich na|iczt

Wydatki na zadania statutowe

duszu
>zęnia emerytalne

1 443 000,00 zł

ż75 097,00 zł

l52 903,00 zł

15 000,00 zł

,ne



85504

Wspieranie r

Wynagrodze

Wydatki na:

świadczenia

ńziny

Lia i składki od nich naliczane

ldania statutowe

larzecz osób fizycznych

340 000,00 zł

42 800,00 zł

2 000,00 zł

ż95 ż00,00 zł

85505 Tworzenie i
Dotacje na zl

unkcjonowanie żłobków
dania bieżące

70 000,00 zł
70 000,00 zł

85508 Rodziny zas1

Wydatki na:

)pcZe

ldania statutowe

l60 000,00 zł

160 000,00 zł

85513

składki na u

pobierające l

przepisami u

osoby pobiel
przepisami u

wypłacie zas

Wynagrodze

)ezpieczenie zdrowotne ofacane za osoby
iektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
;tawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
rjące zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
;tawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
łków dla opiekunów

ria i składki od nich naliczane

10 000,00 zł

l0 000,00 zł

900
Gospodarkz komunalna i ochrona środowiska

2 370 100,00 zł

90001
Gospodarka
Wydatki na

ciekowa i ochrona wód
ldania statutowe

90 000,00 zł
90 000,00 zł

90002

Gospodarka

Wydatki na;

Wynagrodze

,dpadami

ldania statutowe

Lia i składki od nich naliczane

520 000,00 zł

4ż0 000,00 ń

l00 000,00 zł

90003
Oczyszczani

Wydatki na:

Wynagrodze

miast i wsi

ldania statutowe

Lia i składki od nich naliczane

50 000,00 zł

5 000,00 zł

45 000,00 zł

90004 Utrzymanie;

Wynagrodze

ieleni w miastach i gminach

tia i składki od nich naliczane

2I000,00 zł

żl 000,00 zł

90005
Ochrona pov
Dotacje na zi

ietrza atmosferycznego i klimatu
daniabieżące

100 000,00 zł
l00 000,00 zł

90015 oświetlenie

Wydatki na i

lic, placów i dróg

rdania statutowe

450 000,00 zł

450 000,00 zł



900l9
Wpływy i wydatki związane z gromadz,
z opłat i kar za korzystanie ze środowisl

Wydatki na zadania statutowe

niem środków
v 60 000,00 zł

60 000,00 zł

900ż5
Działalność Państwowego Gospodarstw
Polskie
Wydatki na zadania statutowe

Wodnego Wody l00,00 zł

l00,00 zł

90026
Pozostałe działania zlviązane z gospoda
Wydatki na zad,ania statutowe

ką odpadami 64 000,00 zł
64 000,00 zł

90095 pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

l5 000,00 zł

l5 000,00 zł

921
kultura i ochrona dziedzictwa narodt Wego

1740 994,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub

Dotacj e na zadania bieżące

957 000,00 zł

957 000,00 zł

92l16 Biblioteki

Dotacj e na zadania bieżące

5l8 500,00 zł

518 500,00 zł

92195

pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naltczi

Dotacj e na zadania bieżące

265 494,00 zł

I98 494,00 zł

2 000,00 zł

65 000,00 zł

926
Kultura flzyczna

440 000,00 zł

9260l
Obiekty sportowe

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczt

l95 000,00 zł

l75 000,00 zł

20 000,00 zł

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki na zadania statutowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczt

Dotacj e na zadania bieżące

ż45 000,00 zł

6l 000,00 zł

4 000,00 zł

l80 000,00 zł

RAZEM 40 288 988,00 zł

ne



ZńącznikNr 2
do uchwĄ budżetowej narok2020

Tabela Nr 2

Flan wydatków budżetowych
majątkowych na rok 2020

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota
l 2 3 4

600
Transport i łąc ,nosc

715 000,00 zł

600l6 Drogi publiczne

inwesĘcje i zakt

gmmne

py inwesĘcyjne

6l0 000,00 zł

6l0 000,00 zł
60053 Infrastruktura te

inwesĘcje i zakt

lekomunikacyjna

qy inwesĘcyjne

5 000,00 zł
5 000,00 zł

60095 pozostała działa

inwestycje i zakt

lność

upy inwesĘcyjne

l00 000,00 zł

100 000,00 zł
700

Gospodarka m eszkaniowa
150 000,00 zł

70005 Gospodarka gru

inwesĘcje i zak,

rtami i nieruchomościami

py inwestycyjne

l50 000,00 zł

150 000,00 zł
750 Administracja ubliczna 112 000,00 zł

15023 Urzędy gmin (n

inwestycje i zakl

iast i miast na prawach powiatu)

py inwesĘcyjne

l12 000,00 zł
llż 000,00 zł

754 Bezpieczeństwt publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 zł

75495 pozostała działa

inwesĘcje i zakt

nośó

oy inwesĘcyjne

20 000,00 zł
20 000,00 zł

801 Oświata i rvych |wanle 463 000,00 zł

8010l SzkoĘ podstawr

inwesĘcje i zakl

We

?y inwestycyjne

358 000,00 zł

358 000,00 zł
80l04 przedszkola

inwesĘcje i zakutpy inwesĘĘne

70 000,00 zł

70 000,00 zł
80195 pozostała dzińa

inwesĘcje i zakl

hrość

|py lnwestycyJne

35 000,00 zł
35 000,00 zł

900
Gospodarka ko nunalna i ochrona środowiska

259 000,00 zł



Plan dotacji z budżetu gminy na

l.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych l 545 5

1) Dotacje podmiotowe w kwocie
2) Dotacje celowe w kwocie

Załącznik
do uchwĄ budźet

na rok

k2020

,00 zł w tym:
475 500,00 zł
70 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnieni, Kwota
1 2 J 4 5

855 Rodzina 70 000,00 zł
85505 Tworzenie i funkcjonowanie :łobków 70 000,00 zł

ż3I0 Dotacje celowe przekazane g

zadania bieżąc e re al i zowane
podstawie porozumień (umól
jednostkami samorządu teryt,

ninie na
,a

,) między
rialnego

70 000,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzicl
narodowego

va 1 475 500,00 zł

92l09
Domy i ośrodkikultury, świe lice i klubv

957 000,00 zł

ż480
Dotacja podmiotowa z budże
samorządowej ins§rtucj i kult

Ll dla

ry

957 000,00 zł

9ż1l6 Biblioteki 5l8 500,00 zł

2480 Dotacj a podmiotowa z budże
samorządowej instytucj i kult

u dla

ry

518 500,00 zł

RAZEM 1 545 500,00 zł

ącznik Nr 4
budźetowej
r'arokżOż0



2. Dotacje dlajednostek spoza sekto
1) Dotacja celowa kwocie
2)Dotacja podmiotowa w kwocie

finansów publicznych 2 9żl 000,00 zł w tym:
39l 000,00 zł

2 530 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 J 4 5

754 Be
lo

:pieczeństwo publiczne
hrona przeciwpożarowa

6 000,00 zł

75495 Po ostała działalnośó 6 000,00 zł
2360 Do

Sar

try
lut
rea
dzi

acje celowe z budżetu jednostki
Lorządu terytorialnego, udzielone w
lie ań. 221 ustawy, na finansowanie
dofinansowanie zadań zleconych do
izacji or ganizacj om prowadzącym
rłalność poĄtku publicmego

6 000,00 zł

801 ośviata i wychowanie 2 530 000,00 zł

8010l Sz] oĘ podstawowe 1 860 000,00 zł

2540
Dc
nle

acja podmiotowa z budżetu dla
lublicznej jednostki systemu oświaty

1 860 000,00 zł

80l04 Pr; :dszkola 670 000,00 zł

2540 Do
nle

acja podmiotowa z budZetu dla
lublicznej jednostki systemu oświaty

670 000,00 zł

851 Oc rona zdrowia 40 000,00 zł

851 17 Zal
pie

lady opieku ńczo-\ecznicze i
7gnacyjno-opiekuńcze

40 000,00 zł

2360 Dol
San

tryl
lub
rea]

dzil

lcje celowe z budżetu jednostki
orządu terytorialnego, udzielone w
ie art. ż2l ustawy, na finansowanie
Jofinansowanie zadań zleconych do
.zacj i organizacjom prowadzącym
łalność poĄtku publicmego

40 000,00 zł

900 Go
sro

podarka komunalna i ochrona
lowiska

100 000,00 zł

90005 Ocl
klir

rona powietrza atmosferycznego i
,atu

100 000,00 zł

2830 Dol
fini
zle<

jedl
finz

tcja celowa z budzetu na
rsowanie lub dofinansowanie zadań
lnych do realizacji pozostĄm
ostkom nieza|iczanym do sektora
rsów publicznych

100 000,00 zł



92l kultura i ochrona dziedzic
narodowego

Wa 65 000,00 zł

92195 pozostała działalnośc 65 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu je<

samorządu terltorialnego, uc
trybie art. ż2I ustawy, na fin
lub dofinansowanie zadań zl,

realizacji organizacj om prorł
działalnośó poĄtku publicm

nostki
delone w
.nsowanie

conych do
tdzącym
)go

65 000,00 zł

926 Kultura flryczna 180 000,00 zł

92605 Zadania z zakresu kultury fiz rcznei 180 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu je<

samorządu terytorialnego, uc
trybie art. 221 ustawy, na fin
lub dofinansowanie zadań zl,
realizacji organizacj om pro\ł
działalnośó poĄrtku publicm

rostki
lielone w
nsowanie
conych do
ńzącym
)go

l80 000,00 zł

RAZEM 2 9żl000,00 zł



Plan rvydatków

Załącznik Nr 5

do uchwĄ budżetowej na rok 2020

Tabela l

h zadań zleconych na rok 2020

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zł
l 2 J 4

750
dministracja publiczna

82 9ż1,00 zł

75011 rzędy Wojewódzkie 8ż921,00 zł

4010 I ynagrodzenia osobowe pracowników 64 596,00 zł

4l l0 <ładki na ubezpieczenia społeczne 16 ż90,00 zł

4120 <ładki na Fundusz Pracy 2 035,00 zł

751 rzędy naczelnych organów władry państwowej,
rntroli i ochrony pra\rya oraz sądownictwa

l973,00 zl

75 101 I
k

rzędy naczelnych organów władry państwowej,
rntroli i ochrony prawa

19]3,00 zł

4l10 § iładki na ubezpieczenia społeczne 390,00 zł

4120 s iładki na Fundusz Pracy 50,00 zł

4l70 \ ynagrodzenia bezosobowe 1 533,00 zł
752 ( brona narodowa 500,00 zł

752lż P lzostałe wydatki obronne 500,00 zł
4100 S

k
;kolenia pracowników niebędących cźonkami
rpusu służby cywilnej

500,00 zł

754 B
p

lzpieczeństwo publiczne i ochrona
zeciwpożarowa

7 600,00 zl

754l4 o lrona cyrvilna 7 600,00 zł
4010 V ynagrodzenia osobowe pracowników 5 910,00 zł
4l10 S ładki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 zł
4l20 S] ładki na Fundusz Pracy 190,00 zł

852
P, moc społeczna

5 000,00 zI



85228
Usługi opiekuńcze i specja

opiekuńcze
is§czne usługi

5 000,00 zł

4l70 Wynagrodzenia bezosobor
5 000,00 zł

855
Rodzina

10 963 000,00 zł

8550 l Swiadczenia wychowawcz 9 280 000.00 zł

3l 10
Swiadczenia społeczne 9 20l Iż0,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe tr

,acowników 65 000,00 zł

4l l0 Składki na ubezpieczenie s lołeczne 10 000,00 zł

4lż0 Składki na Fundusz Pracy 3 880,00 zł

85502 Swiadczenia rodzinne, świ
alimentacyjnego oraz skła<

emerytalne i rentowe z ube

,dczenie z funduszu
<i na ubezpieczęnia
pieczenia społecznego

1 368 000,00 zł

31 l0 Swiadczenia społeczne I 2]5 097,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe tr

,acowników 34 450,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenie s tołeczne 58 000,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 453,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 305 000,00 zł

31 10 Swiadczenia społeczne 295 ż00,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe 1
,acowników 6 540,00 zł

41l0 Składki na ubezpieczenie s lołeczne 1 000,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 zł

42l0 Zakup materiałów i wypos .Zenla 1 960,00 zł

855 13 Składki na ubezpieczenie z

osoby pobierające niektóre
zgodnie z przepisami ustar
rodzinnych orazza osoby 

1

opiekunów, zgodnie z prze
kwietnia 2014 r. o ustaleni
opiekunów

lrowotne opłacane za
świadczenia rodzinne,
y o świadczeniach
obierające zasiłki dla
lisami ustawy z 4
i wypłacie zasiłków dla

l0 000,000 zł

4130 Składki na ubezpieczenie i 1rowotne 10 000,00 zł

RAZEM 11 060 994,00 zl



Dotacje z b

Załącznik Nr 5

do uchwĄ budżetowej na rok 2020

Tabela Nr 2

pań§twa na zadania zlecone gminie
na rok 2020

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

1 2 J 4 5

750 Ar ministracja publiczna 82 921,00 zł

7501 1 U lędy wojewódzkie 8ż921,00 zł

2010 Dr
rel

rzi
(z,

uS

tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
lizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
dowej oraz innych zadań zleconych gminie
, iązkom gmin, zw iązkom powiatowo- gminnym)
lwami

82921,00 zł

751 Ul
kc

zędy naczelnych organów władry państwowej,
rtroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

t 973,00 zl

75 101 Ul
ko

lędy naczelnych organów władry państwowej,
rtroli i ochrony prawa

l9]3,00 zł

ż010 Dr
rei
rZ|

(z,

uS

tacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
lizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
dowej oraz innych zadań zleconych gminie
dązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
awami

I973,00 zł

1<) o] rona narodowa 500,00 zł

15212 Pc lostałe wydatki obronne 500,00 zł

20l0 Dt
rei
rZi

(z,

uS

tacje celowe otrrymane z budżetu państwa na
Iizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
lowej oraz innych zadań zleconych gminie
, iązkom gmin, rw iązkom powiatowo- gminnym)
rwami

500,00 zł

754 Bt
pr

lpieczeństwo publiczne i ochrona
;eciwpożarowa

7 600,00 zł

15414 ot :ona cyrvilna 7 600,00 zł

20I0 Dt
rei

rZź

:acje celowe otrzymane zbudżetu państwa na
lizację zadań bieżący ch z zakresu administracj i
lowej oraz innych zadań zlęconych gminie

'l 600,00 zł



(rvłiązkom gmin, związkom 1

ustawami
rwiatowo-gminnym)

852 Pomoc społeczna 5 000,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalis1 ,czne usfugi opiekuńcze 5 000,00 zł

ż0I0 Dotacje celowe otrzymane zŁ
realizację zadańbieżących z z
rządowej oraz innych zadań z
(zrviązkom gmin, z-łviązkom 1
ustawami

rdzetu państwa na
tkresu administracji
:conych gminie
lwiatowo-gminnym)

5 000,00 zł

855 Rodzina 10 963 000,00 zł

8550 l Swiadczenia wychowawcze 9 280 000,00 zł

2060 Swiadczenia wychowawcze 9 280 000,00 zł

85502 Swiadczenia rodzinne, świadc
al imentacyj n e go oraz składki
emerytalne i rentowe zubezpi

rcnie z funduszu
La ubezpieczenia
rczenia społecznego

l 368 000,00 zł

20l0 Dotacje celowe otrzymane zt
realizację zadańbieżących z z
rządowej oraz innych zadań z
(związkom gmin, związkom p

ustawami

ldżetu państwa na
Lkresu administracji
lconych gminie
lwiatowo-gminnym)

1 368 000,00 zł

85504 Wspieranie rodziny 305 000,00 zł

20l0 Dotacje celowe otrrymane zŁ
realizację zadańbieżących z z
rządowej oraz innych zadań z
(rwiązkom gmin, rwiązkom p

ustawami

rdżetu państwa na
lkresu administracji
:conych gminie
lwiatowo-gminnym)

305 000,00 zł

855 l3 Składki na ubezpieczenie zdrc
osoby pobierające niektóre śrł
zgodnie z przepisami ustawy r

rodzinnych orazza osoby pob
opiekunów, zgodnie z przepis
2014 r. o ustaleniu i wypłacie

lrotne opłacanę za
adczenia rodzinne,
świadczeniach
;rające zasiłki dla
miustawyz4kwietnia
:asiłków dla opiekunów

10 000,00 zł

2010 10 000.00 zł

RAZEM 11 060 994,00 zł



PLAN ZAD

ZałącznikNr 6

do uchwĄ budżetowej narokżOżO

INWESTYCYJNYCH NA RoK 2020

L.P. DZIAŁ koZDZIAŁ NAZWA ZADANIA WYDATEK
wzł

UZASADNIENIE
REALIZACJI

1
600 60016

Projekt rozbudowy ul.
Kopernika wraz z
odcinkiem ul. Dworcowej
w Tarnowie Opolskim

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

2 600 600l6
Budowa zjazdu z ul.
Brzozowej w Tarnowie
Opolskim

20 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

J 600 6001 6 Przebudowa ul. Nowej w
Nakle

350 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

4 600 60016 Przebudowa ul. Chopina w
Nakle

70 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

5 600 60016 przebudowa ul. Morcinka
w Kątach Opolskich

70 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

6 600 60053
Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej przy ul.
Wyzwolenia w Kątach
Opolskich- dokumentacja

5 000,00 zł

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

7 600 60095
czas na rower - budowa
ścieżek pieszo-rowerowych
w Aglomeracji Opolskiej

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy

8 ]00 70005 Nabycie gruntów
pod drogi 150 000,00

9 150 75023
Zakup kotła gazowego do
budynku Urzędu Gminy ul.
Dworcowa 6

12 000,00

10 750 750ż3

Modernizacj a placu przed
budynkiem Urzędu Gminy
ul. Dworcowa 4 wraz z
budową fragmentu
chodnika

100 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy



11 154 75495
Rozbudowa monitorin1
terenie Gminy Tarnów
Opolski

lna
20 000,00

Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
Gminy Tarnów
Opolski

12 801 8010l
Adaptacja pomieszczet
Szkoły Podstawowej rł
Nakle na sale przedszk lne

300 000,00
Optymalizacja
kosźów
działalności
iednostki

l3 80l 80101

Modernizacja placu pri
budynkiem Szkoły
Postawnej w Kątach
Opolskich w celu
prowadzenia zajęó
plenerowych

:d

34 000,00
Uatrakcyjnianie
zalęć dla uczniów
szkoĘ

14 801 80l0l

Montaz klimatyzacji w
budynku SzkoĘ
Podstawowej w Kątach
Opolskich

24 000,00
Poprawa warunków
pracy nauczycieli i
nauki dzieci

15 801 80104
Ocieplenie budynku
Przedszkola w Prą,rvol rch

70 000,00 Racjonalizacja
zużycia energii

16 801 80l95

Budowa przedszkola
i żłobka modułowego
w Tarnowie Opolskim
(projekt)

35 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

I1 900 90001
Wykup sieci wodociąg,
w Miedzianej, działka
3ż8l6

wej
l2 000,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej

l8 900 9000l

Wykup sieci wodociąg
w Prą,rvorach, położor
równolegle do ul,
Tarnowskiej

Wej
)j

40 000,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej

I9 900 9000 1

Wykup sieci wodociąg<
i kanalizacyjnej ul. Seli
Przywory

Wej
ly 25 000,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej i
kanalizacyjnej

20 900 90001
Wykup sieci wodociąg,
w Tarnowie Opolskim,
Sw. Wojciecha

weJ
ll. 12 000,00

Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
wodnej



2l 900 90015
Budowa punktów
oświetleniowych na terenie
Gminy Tarnów Opolski

l50 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

22 900 90019

Zakup i montaż ogrodzenia
wokół byłego placu
składowania odpadów w
kosorowicach

20 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców

926 92601 Ocieplenie ściany budynku
hali sportowej 70 000,00 Racjonalizacja

zuĘcia energii

RAZE I 1 789 000,00




