
Uchwała Nr XXXI/192/2013 
Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 23  kwietnia  2013 r. 

 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1929, Nr 291, poz. 1707) Rada 
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się uchwałę nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

§ 2. 

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2021 
stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie. 

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2018  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje 
nowe brzmienie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia przyjętych wartości do  

Wieloletniej Prognozy Finansowej  

wraz z prognozą kwot długu na lata 2013 – 2021 

 

1. Dochody bieŜące na lata 2013 – 2021 skalkulowane zostały, przyjmując wzrost: 

 - o 4,5 % z tytułu podatków i opłat; 

 - o 5 % z tytułu subwencji oświatowej; 

- dotacje i środki pozyskane z róŜnych źródeł (dotacje na zadania własne i zlecone) 
wzrost w poszczególnych latach o 3,5 %. 

 

 

2. Dochody ze sprzedaŜy majątku w poszczególnych latach wykazano planowaną sukcesywną 
sprzedaŜ działek pod budownictwo indywidualne. 

Znaczny wzrost dochodów w kolejnych latach spowodowany jest powstaniem w przyszłym 
roku na ternie  gminy elektrowni wodnej. W kolejnych latach ma  powstawać fabryka części  
samochodowych OPEL i BMW 

 

3.Wykazane przedsięwzięcia na lata 2013 – 2021 (załącznik Nr 2) przyjęto na podstawie 
zawartych umów. Nie wprowadzono do WPF umów, których realizacja w znacznej części 
stanowi zabezpieczenie bieŜącej, statutowej działalności jednostek organizacyjnych JST. 

 

4. Wydatki bieŜące w 2014 roku zaplanowano na poziomie roku 2013.  W  latach następnych 
wydatki bieŜące zaplanowano ze wzrostem 6 %, w tym: wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń ze wzrostem 3 %. 

 

5. Wydatki związane z obsługą długu i odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek, 
obligacji skalkulowane są na podstawie zawartych umów oraz prognozą 6 % odsetek dla 
planowanej emisji obligacji komunalnych w 2013 r. na kwotę 2 700 000,00 zł. w celu 
finansowania kanalizacji sanitarnej. 



6. Rozchody zmniejszające dług – spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 
kredytów, poŜyczek i emisji obligacji zaplanowana została w latach 2013 – 2021 z nadwyŜki 
budŜetowej 

7. Wydatki majątkowe: 

 1)  w 2013 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 7 projektu uchwały budŜetowej; 

2) w 2013 – 2021r. zgodnie z wykazem przedsięwzięć (załącznik Nr 2) oraz 
moŜliwościami finansowymi gminy. 

 

8. Przychody zwiększające dług (nowo zaciągnięte poŜyczki) – dot. planowanej emisji 
obligacji komunalnych w kwocie 2 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana z rozbudową oczyszczalni 
ścieków, wymianę sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim oraz przebudowę drogi 
powiatowej nr 1712O na docinku Tarnów Opolski – Kosorowice. 

 

9. Równowaga    budŜetowa    została    zachowana:   
 
dochody + przychody – wydatki – rozchody = równa się zero 
 
 
 
10. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest na TAK. 
 

 

 

 

 

 

 


