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UCHWAŁA NR IV/25/2010
RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz.1458, 
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.), 
art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości .14.730.324,00 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 12.547.726,00 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 

2) majątkowe w wysokości 2.182.598,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.118.796,00. zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 12.547.726,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 
nr 4 

2) majątkowe w wysokości 3.571.070,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości –30.000,00. zł, 

2) celową w wysokości – 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 34.000,00 zł, 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.388.472,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.789.043,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 
w wysokości 1.400.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w łącznej 
kwocie - 3.289.043,00 zł, 

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 2 

3. Ustala się wydatki w kwocie 7.785,00 zł na zadań realizowane w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 8 
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§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwot dotacji udzielane w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem 
nr 5 i 8 

§ 10. Ustala się, że kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć kwoty 500.000,00 zł 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 
7 Uchwały; 

2) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 500.000,00 zł; 

3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami 
w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych w ramach 
działu; 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
bieżących z wyłączeniem zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz 
wydatków majątkowych w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu Gminy. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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