
Uchwała XVa....lżOż0

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia24 lutego 2020 r.

PRoJ EKT

w sprawie zrrriany uchwĄ budżetowej narokżOżD

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. z20I9 r. poz.506 ze zn.), art.żIZust. I, art. żI4, art.258 ustawy z dnia27 sierpnia
2009 r. o finansach publiczrych (tj, Dz. U. z ż0I9 t. poz. 869 zę zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza sięzrrriany w uchwale budżetowej Nr XIV/108/2019 Rady Gminy TarnówOpolski
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.

§2

Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznikNr 4 uchwĄ budżetowej otrzymuje nowe brzmienie
i stanowi zńącnikNr 1 do niniejszej uchwĄ.

§3

Wprowadza się zrrriany w wydatkach bieżących zgodnie z zńącmikiem Nr 2 do niniejszej uchwĄ.

§4

Deficyt budżetu gminy wynosi 337 073,00 ń. Żródłem pokrycia deficlu są przychody z §rtułu
wolnych środków.

§5

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódawa Opolskiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do UchwĄ Nr XW..../2020

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia ż4 lutego 2020 roku

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2020

1.Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 550 070,00 zł w Ęm:
1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 475 500,00 zł
2) Dotacje celowe w kwocie 74 570,00 ń

Dzial Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
l 2 J 4 5

600 Transpoń i łączność 4 570,00 zł
60095 pozostała działalność 4 570,00 zł

ż320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące real izowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

4 570,00 ń

855 Rodzina 70 000,00 zł
85505 Tworzenie i funkcionowanie żłobków 70 000,00 zł

23I0 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terlorialnego

70 000,00 zł

921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1 475 500,00 zł

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

957 000,00 zł

ż480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej ins§rtucj i kultury

957 000,00 zł

9żII6 Biblioteki 518 500,00 zł

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucj i kultury

518 500,00 zł

RAZEM 1 550 070,00 zł



2.Dotacje dlajednostek spoza sektora finansów publicznych 2 88l
1) Dotacja celowa kwocie
2)Dotacja podmiotowa w kwocie

000,00 złwĘm:
351 000,00 zł

2 530 000,00 zł

Dzial Rozdział Paraqraf Wyszczególnienie Kwota
l 2 J 4 5

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

6 000,00 zł

75495 pozostała działalność 6 000,00 zł
2360 Dotacje celowe z budżefu jednostki

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

6 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 2 530 000,00 zł

80101 SzkoĘ podstawowe 1 860 000,00 zł

2540
Dotacja podmiotowa z budzetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 860 000,00 zł

80l04 przedszkola 670 000,00 zł

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej j ednostki systemu oświaty

670 000,00 zł

851 ochrona zdrowia 40 000,00 zł

85l l7 ZakŁady op iekuńczo-lecznicze i
p ielę gnacyj no-opiekuńcze

40 000,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.22l ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
rcalizacji organizacj om prowadzącym
działalność pozytku publiczrrego

40 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

60 000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

60 000,00 zł

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

60 000,00 zł



92l kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

65 000,00 zł

9żl95 pozostała działalność 65 000,00 zł

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. ż21 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacj om prowadzącym
działalność pozytku publicmego

65 000,00 zł

926 Kultura fizyczna 180 000,00 zł

92605 Zadania z zakresu kultury ftzycznej l80 000,00 zł

ż360 Dotacje celowe z budżetu jednostki

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

180 000,00 zł

RAZEM 2 881 000,00 zł



ZałącznikNr 2 do UchwĄ Nr XW..../2020

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 latego 2020 roku

zestawienie zmian

WYDATKI BIEZĄCE

Zmniejszenia na kwotę 4 570,00 zł

Dzial Rozdział Paragraf wyszczególnienie Kwota
l 2 3 4 5

750 Ądministracja publiczna 4 570,00 z)

750ż3 lJrzędy gmin (miast i miast na prawach
rowiatu)

4 570,00 z:

w tym wydatki na zadania statutowe 4 570,00 z.

42I0 Zakup materiałów i wyposazenia 4 570,00 z

Zwiększenia na lrwotę 4 570,00 zł

Dzia| Rozdzial Paragraf wyszczególnienie Kwota
1 2 3 4 5

600 franspoń i łączność 4 570,00 z1

60095 ?ozostała działalność 4 570,00 z]

u tym dotacje na zadania bieżqce 4 570,00 z)

ż320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
rorozumień (umów) między jednostkami
;amorządu terytorialne go

4 570,00 z,



UZSADNIENIE

do projektu uchwĄ w sprawie zmiany uchwaĘ budżetowej narok2020

W pĄekcie uchwĄ zwiększono środki na dotacje celową dla Powiatu Opolskiego na tzecz
opracowania Studium Wykonalności InwesĘcji dotyczącego projektu parfirerskiego pn. ,,Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III". Środki przesunięto z dziŃu
,,Administracj a publiczna".


