
UCHWAŁA NR XXX/195/09  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r 

Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241/ Rada Gminy Murów 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 13.446.870,00 zł, w tym:  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.215.918,78 zł,  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.769.048,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki – 

w wysokości - 564.870,00 zł, kredytu – w wysokości – 1.050.837,00 zł, oraz z pożyczek zaciągniętych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nadwyżka budżetu 

w wysokości - 480.000,00zł zostanie przeznaczona na: - obsługę długu w wysokości -480.000,00 zł.  

§ 4. Ustala się:  

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków dla: 

§ 6. Określa się łączna kwotę gwarancji i poręczeń do wysokości 10.000,00 zł.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do :  

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -29.800,00 zł. - z czego:  

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 11. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 56.590,00 zł, 

w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52. poz. 420) – na 

łączną kwotę – 0 - zł. 

§ 13. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dochody bieżące: 11.215.900,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.230.970,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

1) wydatki bieżące: 12.561.613,78 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.654.305,00 zł.

- jak w załączniku nr 2.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie -8.050.444,78 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.281.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 300.000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek do kwoty – 6.208.413,00 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach 

określonych w załączniku nr 1 uchwały Rady Gminy Murów Nr XXX /200 /09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 650.000,00 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.

6) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków, w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu. 

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 29.800,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku

- jak w załączniku nr 5 i 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku 

nr 9.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Sowada 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1

 

Dochody budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2

 

Wydatki budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Zadania inwestycyjne w 2010 r. 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik10.xls

 

Plan zadań w Sołectwach 10 zł na mieszkańca w 2010 roku 
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UCHWAŁA NR XXX/195/09  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r 

Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241/ Rada Gminy Murów 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 13.446.870,00 zł, w tym:  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.215.918,78 zł,  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.769.048,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki – 

w wysokości - 564.870,00 zł, kredytu – w wysokości – 1.050.837,00 zł, oraz z pożyczek zaciągniętych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nadwyżka budżetu 

w wysokości - 480.000,00zł zostanie przeznaczona na: - obsługę długu w wysokości -480.000,00 zł.  

§ 4. Ustala się:  

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków dla: 

§ 6. Określa się łączna kwotę gwarancji i poręczeń do wysokości 10.000,00 zł.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do :  

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -29.800,00 zł. - z czego:  

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 11. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 56.590,00 zł, 

w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52. poz. 420) – na 

łączną kwotę – 0 - zł. 

§ 13. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dochody bieżące: 11.215.900,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.230.970,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

1) wydatki bieżące: 12.561.613,78 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.654.305,00 zł.

- jak w załączniku nr 2.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie -8.050.444,78 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.281.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 300.000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek do kwoty – 6.208.413,00 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach 

określonych w załączniku nr 1 uchwały Rady Gminy Murów Nr XXX /200 /09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 650.000,00 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.

6) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków, w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu. 

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 29.800,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku

- jak w załączniku nr 5 i 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku 

nr 9.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Sowada 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1

 

Dochody budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2

 

Wydatki budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Zadania inwestycyjne w 2010 r. 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik10.xls
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UCHWAŁA NR XXX/195/09  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r 

Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241/ Rada Gminy Murów 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 13.446.870,00 zł, w tym:  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.215.918,78 zł,  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.769.048,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki – 

w wysokości - 564.870,00 zł, kredytu – w wysokości – 1.050.837,00 zł, oraz z pożyczek zaciągniętych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nadwyżka budżetu 

w wysokości - 480.000,00zł zostanie przeznaczona na: - obsługę długu w wysokości -480.000,00 zł.  

§ 4. Ustala się:  

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków dla: 

§ 6. Określa się łączna kwotę gwarancji i poręczeń do wysokości 10.000,00 zł.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do :  

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -29.800,00 zł. - z czego:  

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 11. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 56.590,00 zł, 

w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52. poz. 420) – na 

łączną kwotę – 0 - zł. 

§ 13. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dochody bieżące: 11.215.900,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.230.970,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

1) wydatki bieżące: 12.561.613,78 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.654.305,00 zł.

- jak w załączniku nr 2.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie -8.050.444,78 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.281.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 300.000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek do kwoty – 6.208.413,00 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach 

określonych w załączniku nr 1 uchwały Rady Gminy Murów Nr XXX /200 /09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 650.000,00 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.

6) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków, w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu. 

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 29.800,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku

- jak w załączniku nr 5 i 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku 

nr 9.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Sowada 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1

 

Dochody budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2

 

Wydatki budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Zadania inwestycyjne w 2010 r. 
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z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XXX/195/09  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r 

Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241/ Rada Gminy Murów 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 13.446.870,00 zł, w tym:  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.215.918,78 zł,  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.769.048,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki – 

w wysokości - 564.870,00 zł, kredytu – w wysokości – 1.050.837,00 zł, oraz z pożyczek zaciągniętych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nadwyżka budżetu 

w wysokości - 480.000,00zł zostanie przeznaczona na: - obsługę długu w wysokości -480.000,00 zł.  

§ 4. Ustala się:  

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków dla: 

§ 6. Określa się łączna kwotę gwarancji i poręczeń do wysokości 10.000,00 zł.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do :  

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -29.800,00 zł. - z czego:  

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 11. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 56.590,00 zł, 

w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52. poz. 420) – na 

łączną kwotę – 0 - zł. 

§ 13. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dochody bieżące: 11.215.900,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.230.970,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

1) wydatki bieżące: 12.561.613,78 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.654.305,00 zł.

- jak w załączniku nr 2.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie -8.050.444,78 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.281.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 300.000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek do kwoty – 6.208.413,00 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach 

określonych w załączniku nr 1 uchwały Rady Gminy Murów Nr XXX /200 /09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 650.000,00 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.

6) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków, w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu. 

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 29.800,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku

- jak w załączniku nr 5 i 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku 

nr 9.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Sowada 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik1

 

Dochody budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik2

 

Wydatki budżetu gminy Murów na rok 2010 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik3

 

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 4  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik4

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego 

Załącznik nr 5  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik5.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 6  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik6.doc

 

Wykaz dotacji celowych na 2010 rok dla jednostek sektora finansów publicznych 

Załącznik nr 7  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik7

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r 

Załącznik nr 8  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik8.xls

 

Zadania inwestycyjne w 2010 r. 

Załącznik nr 9  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik9.xls

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku 

Załącznik nr 10  

do Uchwały Nr XXX/195/09 

Rady Gminy Murów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

Zalacznik10.xls

 

Plan zadań w Sołectwach 10 zł na mieszkańca w 2010 roku 

ID: CODOZ-NZCEU-BZHDF-RMLTM-JTAEV. Podpisany. Strona 4 / 5

file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik5.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik6.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik8.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/yyy/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/6AFDD912-B4AD-4D9F-9832-88728AAE1705/Zalacznik9.xls


UCHWAŁA NR XXX/195/09  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r 

Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241/ Rada Gminy Murów 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 13.446.870,00 zł, w tym:  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.215.918,78 zł,  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.769.048,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki – 

w wysokości - 564.870,00 zł, kredytu – w wysokości – 1.050.837,00 zł, oraz z pożyczek zaciągniętych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nadwyżka budżetu 

w wysokości - 480.000,00zł zostanie przeznaczona na: - obsługę długu w wysokości -480.000,00 zł.  

§ 4. Ustala się:  

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków dla: 

§ 6. Określa się łączna kwotę gwarancji i poręczeń do wysokości 10.000,00 zł.  

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Murów do :  

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 35.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -29.800,00 zł. - z czego:  

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł 

przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałanie narkomanii 

w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 11. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 56.590,00 zł, 

w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52. poz. 420) – na 

łączną kwotę – 0 - zł. 

§ 13. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów 

inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

1) dochody bieżące: 11.215.900,00 zł.

2) dochody majątkowe: 2.230.970,00 zł.

- jak w załączniku nr 1.

1) wydatki bieżące: 12.561.613,78 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.654.305,00 zł.

- jak w załączniku nr 2.

1) przychody budżetu w łącznej kwocie -8.050.444,78 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 2.281.396,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 300.000,00 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek do kwoty – 6.208.413,00 zł.

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach 

określonych w załączniku nr 1 uchwały Rady Gminy Murów Nr XXX /200 /09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2011 jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 650.000,00 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.

6) zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków, w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu. 

a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 29.800,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

- zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku

- jak w załączniku nr 5 i 6.

- zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Ustala się plany przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku 

nr 9.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Sowada 
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