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Dotyczy: autokorekty do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz  

z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Murów na lata 2021 -2024  

 

Zmian dokonuje się : 

 

W treści projektu uchwały budżetowej: 
1) w § 1 kwotę 26.834.947,09 zł zastępuje się kwotą 26.186.556,09 zł, 

kwotę 2.975.260,35 zastępuje się kwotą 2.326.869,35 zł 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 2.903.003,86 zł będzie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

 pożyczek i kredytów w wysokości – 2.254.612,86 zł, 

  przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  zasadami wykonania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 648.391,00 zł 

3) w § 6 kwotę 2.904.612,86 zastępuje się kwotą 3.553.003,86 zł 

4) w § 7 dodaje się ustęp 8 o treści: „ Plan budżetu na rok 2021 wydatki rad sołeckich jako 

odpis 15 zł na mieszkańca sołectwa w wysokości 78.825,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9”;  

5) w § 8, ustęp 3 otrzymuje brzmienie” Maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji 

udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2021 w kwocie 80.000,00 zł”. 

6)Wprowadza się zmianę w zał. 7 Zadania inwestycyjne w 2021r w źródłach finansowania 

zadań inwestycyjnych w pozycji 3 załącznika  która otrzymuje brzmienie: 

 
3 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej 

- ul. Robotnicza w 

Murowie. 

980 000,00 980 000,00 300,00 0,00 399 700,00 580 000,00 Urząd Gminy 

 

7) Zmienia się załączniki: 

 nr 1. Dochody budżetu / zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę  

648.391,00 zł, / oraz nr 8 Przychody i rozchody budżetu – dodaje się § 905 w kwocie 

648.391,00 zł. 

 

W treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Murów na lata 2021-2024 wprowadza się zmianę: 
8) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„Upoważnia się Wójta Gminy Murów do: 

1.przekazania uprawnień na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

2.Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile 

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 



albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 

budżetu” 

c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

 

Proszę o uwzględnienie powyższej autokorekty w wydawanej opinii. 

 

 

        Wójt Gminy Murów 

        /-/ Michał Golenia 

 

 

W załączeniu załączniki po autokorekcie: 

1. Projekt Uchwały nr XXIV/        / 2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021 

2. Załącznik nr 1   Dochody do projektu uchwały budżetu nr                

    Rady Gminy Murów z dnia  17 .12.2020r, 

3. Załącznik nr 7 Zadania inwestycyjne w 2021 r. 

4. Załącznik nr 8 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. 

5. Projekt Uchwała nr XXIV/        / 2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Murów na lata 2021-2024 

6. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/        / 2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 

grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Murów na lata 2021-2024 

7. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 

 


