
                       U C H W A Ł A   NR  XI / 62 / 2007
Rady  Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2007 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 litera d oraz pkt.10 w zw. z art. 51 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 
zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 
Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974/ w związku z art. 165, 173, 175, 176, 184 art. 188, ust. 2, pkt. 1
 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, 
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984/ 
Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1

Uchwala się budżet gminy Murów na okres roku kalendarzowego 2008.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu w wysokości /w zł./           10.422.876,00
w tym ;
-dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.176.893,00
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
   napojów alkoholowych w wysokości      93.000,00
  zgodnie z załącznikami 1, 3 .

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości /w zł./           14.919.945,00
w tym ; 
-wydatki na zadania zlecone w wysokości             1.176.893,00

-dotacje celowe w wysokości    222.000,00

-wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości      88.000,00

-wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw
  działania narkomanii        5.000,00
zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 

   



§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w wysokości /zł./ 1.176.893,00
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6

Ustala się przychody w wysokości 5.000.517,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 w tym : 

1) planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty             4.296.250,00
    w tym :
    planowany do zaciągnięcia kredyt    420.000,00
    planowana do zaciągnięcia pożyczka pomostowa  3.876.250,00
2) wolne środki    704.267,00

§ 7

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.497.069,00 zł który zostanie pokryty wolnymi 
środkami w wysokości 704.267,00 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem 420.000,00 zł, 
pożyczkę pomostową w wysokości 3.876.250,00 zł w tym na pokrycie deficytu 3.372.802,00 
zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 503.448,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Zatwierdza  się  plan  przychodów i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości 23.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 
Gminy – sołectw w łącznej kwocie 56.910,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.



§ 11

Ustala się rezerwę  w wysokości 25.000,00 zł
w tym:

rezerwa ogólna 20.000,00 zł
rezerwa celowa   5.000,00 zł

            z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań
            własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy
            o zarządzaniu kryzysowym.

§ 12

1.Ustala się roczne limity dla :
  1 )      zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 
300.000,00 zł

  2 )      zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciągniętych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.296.250,00 zł

  3 )      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę
wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  pożyczek   
i kredytów do kwoty 136.000,00 zł

2.Upoważnia się Wójta Gminy Murów do : 
  1 )     zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 1 
uchwały Rady Gminy Murów Nr X /52 /2007 z dnia 29 listopada 2007 r.

  2 )    zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin 
zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 690.000,00 zł

3 )     zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do 
maksymalnej wysokości 300.000,00 zł

4 )     samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 300.000,00 zł
5 )     samodzielnego zaciągania zobowiązań inwestycyjnych do wysokości 

300.000,00 zł 

§ 13

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  dokonywania  przeniesień  wydatków  w budżecie  gminy 
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.



§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała  niniejsza  wraz  z  załącznikami  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Teresa Lisek


