
ZARZĄDZENIE  Nr Or 0050.19.2011 r.
WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 31 marca 2011 r

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2011–2015

Na podstawie art.  232 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 
152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)
zarządzam  co następuje:

§ 1

Dokonać  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przyjętej  uchwałą  Nr  IV/24/2010 
Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Gminy  Murów na  lata  2011-2015,  zmienionej  uchwałą  Nr  V/26/2011r  Rady 
Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011r.

§ 2

Zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 
marca 2011 r w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011.

§ 3

Po  dokonaniu  zmian  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  otrzymuje  brzmienie  określone  w 
załącznikach nr 1, 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej.



Uzasadnienie

W związku ze zmianami w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Gminy Murów na 
2011 rok,  wprowadzonych uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 
2011  r  w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  gminy  na  rok  2011  dokonuje  się  zmian  w 
załącznikach  nr  1,  2  i  2a  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2011-2015,  która  z 
uwzględnieniem zmian otrzymuje brzmienie jak w załącznikach  nr 1, 2, i 2a do niniejszego 
zarządzenia
Zmiany uwzględniają wprowadzone zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o 
zmiany dotacji zarządzeniami na łączną wartość 40.783,00 zł jako dochody i wydatki bieżące, 
zmiany uchwałą Rady Gminy tj. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 483.055,00 zł, 
zmiany  zwiększające  wydatki  bieżące  budżetu  na  wartość  478.055,00  zł,  a  zmiany  w 
wydatkach inwestycyjnych to zmniejszenie o 57.625,00 zł. 
Ponadto  wprowadzono  zmniejszenie  przychodów  na  wartość  62.625,00  zł  w  związku  z 
przeprowadzonym przetargiem na zadania inwestycyjne.
Powyższe zmiany miały wpływ na wynik budżetu.


