
Uchwała XVl....lżOż0

Rady Gminy Tarnów Opolski

PRoJ EKT

dnia?7 sĘcznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwĄ narokżOżD

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tj. Dz.U.zż0|9 r.poz. zm.), art. ż |ż ust. l, art. ż 1 4, art. ż5 8 ustawy z dnia 2 7 sierpnia
lJ. zż0l9 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolskiż009 r. o finansach publicznych (d.

uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w uchwale towej Nr XIV/108/20I9 Rady Gminy Tarnów Opolski
na 2020 rok.zdnia 20 grudnia 2019 roku w spra

§2

uchwalenia budZetu Gminy Tarnów Opolski

Plan dotacji z budźetu gminy stanowi załącznikNr 4 uchwĄ budżetowej otrzymuje nowe brzmienie

i stanowi załącznlkNr 1 do niniejszej wały.

§3

Deficyt budżetu gminy wynosi 337
wolnych środków.

§5
Wykonanie uchwĄ powierza się W

§6

3,00 zł. Żrodłęm pokrycia deficytu są przychody z §tułu

i Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała podlega publikacji w Dzie

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1

Urzędowym Woj ewódźwa Opolskiego.



ZaŁączn

Plan dotacji z budżetu gminy na

1.Dotacja dlajednostek sektora finansów publicznych l 545
1) Dotacje podmiotowe w kwocie
2) Dotacje celowe w kwocie

Nr 1 do UchwĄNrXV/..../2
Rady Gminy Tarnów 01
zdnia27 sĘcznia2Dż0

2020

l0 zł w łm:
75 500,00 zł
70 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
1 2 J 4 5

855 Rodzina 70 000,00 zł
85505 Tworzenie i funkcjonowanie ż obków 70 000,00 zł

23l0 Dotacje celowe przekazane gr
zadania bieżące realizowane n

podstawie porozumień (umów
jednostkami samorządu teryto

,inie na
l
lmiędzy
ialnego

70 000,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictr
narodowego

a 1 475 500,00 zł

92l09
Domy i ośrodkikultury, świet .ce i kluby

957 000,00 zł

2480
Dotacja podmiotowa z budżetl
samorządowej ins§Ąucj i kultu

dla
Y

957 000,00 zł

9ż|16 Biblioteki 518 500,00 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budżetl
samorządowej instytucj i kultu

dla
V

518 500,00 zł

RAZEM 1 545 500,00 zł

.l2020

Opolski
20 roku



2, Dotacje dla jednostek spoza sekto
1) Dotacja celowa kwocie
ż)Dotacja podmiotowa w kwocie

finansów publicznych 2 881 000,00 zł w tym:
351 000,00 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: :stała działalność 6 000,00 zł
2360 Do

San

tryl
lub
rea
dzi

acje celowe z budżetu jednostki
orządu terfiorialnego, udzielone w
,ie art,22I ustawy, na finansowanie
dofinansowanię zadań zleconych do
izacj i organizacjom prowadzącym
rłalnośó poĄtku publicmego

6 000,00 zł

801 ośriata i wychowanie 2 530 000,00 zl

80l 01 Szl oĘ podstawowe 1 860 000,00 zł

ż540
Do
nl€

acja podmiotowa z budżetu dla
lublicznej jednostki systemu oświaty

1 860 000,00 zł

80l04 Pr; ldszkola 670 000,00 zł

ż540 Dc
nle

acja podmiotowa z budżetu dla
lublicznej j ednostki systemu oświaty

670 000,00 zł

851 Oc trona zdrowia 40 000,00 zł

85l 17 Za
pie

łady opieku ńczo -lecznicze i

ęgnacyjno-opiekuńcze

40 000,00 zł

2360 Dc
sat

try
lut
re2

dzl

acje celowe z budżetu jednostki
,orządu terytorialnego, udzielone w
rie art. 2żI ustavły, na finansowanie
dofinansowanie zadań zleconych do
izacj i organizacjom prowadzącym
tłalność poĄrtku publicmego

40 000,00 zł

900 Gt
śrt

lpodarka komunalna i ochrona
ilowiska

60 000,00 zł

90005 Oc
kli

rona powietrza atmosferycznego i
ratu

60 000,00 zł

2830 Dc
fin
zle
jec
fin

acja celowa zbudżetuna
nsowanie lub dofinansowanie zadań
lonych do realizacji pozostaĘm
lostkom niezaliczanym do sektora
nsów publicznych

60 000,00 zł



92l kultura i ochrona dziedzict
narodowego

ra 65 000,00 zł

92195 pozostała działalność 65 000,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budzetu jed;

samorządu terl,torialnego, ud;
trybie art. ż2I ustawy, na fina
lub dofinansowanie zadań zlę
realizacji organizacj om prowź
działalność poĄĄku publicmt

ostki
ielone w
tsowanie
onych do
lzącym
{o

65 000,00 zł

926 Kultura fizyczna 180 000,00 zł

92605 Zadania z zal<resu kultury fią :znej 180 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jedl
samorządu terytorialnego, ud:
trybie art. 22I ustawy, na fina
lub dofinansowanie zadań zle
realizacji organizacj om prowź
działalność poĄtku publicme

ostki
elone w
tsowanie
onych do
lzącym
]o

l80 000,00 zł

RAZEM 2 881 000,00 zł



W załączniku Nr 4 do UchwĄ Nr lI08lż019 Rady Gminy Tarnów Opolski zdnia 20 grudnia

ż0l9 r. w sprawie uchwalenia Gminy Tarnów Opolski na2020 rok w tabeli ż , w dziale 900,

rozdzia|e 90005 i paragrafie 2830, ie wpisano kwotę 100 000,00 zł, winno być 60 000,00 zł.

W związku z zaistnieniem wskazanej

odbyć się wyłącmie w ramach zmian
j omyłki, zaszłakonieczność jej sprostowania,a co może

podjętej uchwĄ.




