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2291 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 29 listopada 2004 r. 
w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz lit. i, pkt 10, art. 51, art. 
52, art. 54 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 
111 ust. 2, art. 112, art. 116, art. 117, art. 117a, art. 118, art. 124 i art. 134 ust. 
3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 
poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 
121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) oraz art. 3, art. 4 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, 
poz. 1616, z 2004 r. Nr 174, poz. 1811) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, 
poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 
233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, 
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 
959 i Nr 121, poz. 1263) uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Polkowice na 
2005 r. w wysokości 90.937.368 zł zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje: 
1) dochody z podatków i opłat  28.617.318 zł 
2) udział we wpływach z podatku 
 dochodowego od osób fizycznych 
 i od osób prawnych     19.923.658 zł 
3) dochody z majątku gminy     1.511.088 zł 
4) opłata eksploatacyjna    24.184.153 zł 
4) subwencja ogólna      11.306.747 zł 
6) dotacje celowe na zadania 
 z zakresu administracji rządowej 
 i inne zadania zlecone gminie    3.257.128 zł 
7) dotacje celowe otrzymane ze 
 środków specjalnych na finanso- 
 wanie inwestycji        600.000 zł 
8) pozostałe dochody       1.537.276 zł 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Polkowice na 2005 
na kwotę       90.937.368 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 

łącznie na: 
1) wydatki bieżące      79.423.588 zł 

w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń     29.146.414 zł 

b) dotacje          9.584.763 zł 
z tego: 
– dotacje podmiotowe     3.836.535 zł 
– dotacje przedmiotowe    5.748.228 zł 

c) wydatki na obsługę długu    2.458.386 zł 
2) wydatki majątkowe     11.513.780 zł 

w tym: 
a) inwestycje         9.973.150 zł 
b) udziały w spółkach      1.540.630 zł 

§ 3 

1. Przychody wynoszą        8.759.547 zł 
w tym: 
1) kredyt bankowy długoterminowy   8.759.547 zł 

2. Rozchody wynoszą        8.759.547 zł 
w tym: 
1) spłata kredytu         6.850.000 zł 
2) spłata pożyczek        1.909.547 zł 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związa-
nych z finansowaniem niedoboru, o którym mowa w § 4,  
zawiera  załącznik  nr 4  do  uchwały  budżetowej. 

§ 4 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 5 

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych gminie w kwocie      3.257.128 zł 
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2. Szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków 
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych 
gminie określa załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 6 

1. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprze-
daż  napojów  alkoholowych  i  wydatków  na realiza-
cję zadań określonych według Gminnego Programu  
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholo-
wych w wysokości: 
1) dochody           413.201 zł 
2) wydatki           413.201 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 7 
do uchwały. 

§ 7 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przed-
łożony przez Burmistrza Polkowic 
w tym: 
1) przychody           8.870.000 zł 
2) wydatki            8.907.109 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjal-
nych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały 
w tym: 
1) przychody           1.135.755 zł 
2) wydatki            1.165.143 zł 

§ 9 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 
zawiera załącznik nr 10 do uchwały. 

§ 10 

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w 
wysokości          3.348.535 zł 

2. Dotacje celowe przekazane dla Starostwa Powiato-
wego Polkowice oraz dotacje podmiotowe dla innych 
instytucji sektora finansów publicznych na zadania 
realizowane na podstawie porozumień i umów stano-
wią kwotę         998.500 zł 

3. Ustala się dotacje na zadania zlecone do realizacji 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów pu-
blicznych w wysokości        5.237.728 zł 

Wykaz podmiotów i kwot dotacji zawierają załączniki nr 
11, 12 i 13 do niniejszej uchwały. 
 

§ 11 

Ustala się różne rozliczenia 
w wysokości           9.269.341 zł 
w tym: 
1) wpłatę w wysokości 8.389.341 zł do budżetu państwa 

na poczet części równoważącej subwencji ogólnej, 
2) rezerwę ogólną w wysokości 880.000 zł z przezna-

czeniem na nieprzewidziane wydatki do wysokości 
1% wydatków budżetu gminy. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do: 
1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie 

wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 

2) przekazywania uprawnień do dokonywania prze-
niesień planowanych wydatków w dziale innym 
jednostkom organizacyjnym gminy, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w wybranych przez siebie 
bankach, 

4) dokonywania przeniesień między zadaniami inwe-
stycyjnymi w ramach działu. 

2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania 
kredytów i pożyczek w maksymalnej wysokości 
5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku 
deficytu. Zaciągnięte kredyty i pożyczki winny być 
spłacone do 31 grudnia 2005 r. 

3. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania 
długu do wysokości 8.759.547 zł. 

4. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do spłat zacią-
gniętych zobowiązań gminy w kwocie 8.759.547 zł. 

5. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do udzielania 
pożyczek i poręczeń do wysokości 1.000.000 zł. 

6. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania 
zobowiązań w roku 2005 do wysokości 15.000.000 zł, 
których realizacja następować będzie w roku 2005 i 
latach przyszłych. 

§ 13 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Po-
lkowic. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2005 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 IRENEUSZ TRACZYK 
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2292 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 18 lutego 2005 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz 
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy 
w wysokości        21.657.130 zł 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody z budżetu gminy obejmują: 
1) Dochody własne      15.503.949 zł 

w tym: 
a) wpływy z podatków      4.912.320 zł 
b) wpływy z opłat       639.133 zł 
 w tym dochody z tytułu opłat za 
 wydanie zezwoleń na sprzedaż 
 napojów alkoholowych     234.133 zł 
c) dochody uzyskiwane przez 
 jednostki budżetowe      296.560 zł 
d) dochody z majątku gminy    7.265.000 zł 
e) spadki, zapisy i darowizny 
 na rzecz gminy        1.000 zł 
f) dochody z kar pieniężnych 
 i grzywien          10.000 zł 
g) 5% dochodów uzyskiwanych 
 na rzecz budżetu państwa    2.875 zł 
h) odsetki stanowiące dochody 
 gminy           254.000 zł 
i) inne dochody należne gminie     24.355 zł 
j) udziały w podatkach stanowią- 
 cych dochody budżetu państwa 2.098.706 zł 

2) Subwencję ogólną z budżetu 
 państwa           4.033.808 zł 

z tego: 
– część wyrównawcza      542.134 zł 
 (kwota pdostawowa) 
– część oświatowa       3.178.318 zł 
– część równoważąca      313.356 zł 

3) Dotacje celowe z budżetu 
 państwa           2.119.373 zł 

a) na zadania własne       324.000 zł 
b) na zadania zlecone      1.795.373 zł 

z tego z zakresu: 
– opieki społecznej      1.718.000 zł 
– administracji rządowej      77.373 zł 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy 
 w wysokości        20.092.189 zł 

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
2. Wydatki budżetu gminy jak w załączniku nr 3 obejmu-

ją: 
1) wydatki bieżące      16.619.039 zł 

w tym: 

– wydatki na finansowanie 
 zadań remontowych      240.805 zł 
 jak w załączniku nr 10 

2) wydatki na finansowanie zadań 
 inwestycyjnych        3.473.150 zł 
 jak w załączniku nr 10 

3. Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują: 
1) wydatki na realizację zadań 
 rzeczowych budżetu       8.247.061 zł 
 w tym: 

– wydatki na obsługę gminy 
 w kwocie         489.300 zł 
 w tym: 
 odsetki od kredytów i pożyczek  474.300 zł 
– wydatki z tytułu umów zleceń 
 i pochodnych od umów zleceń   149.038 zł 
– wydatki na realizację zadań 
 określonych w programie 
 profilaktyki i rozwiązywania 
 problemów alkoholowych    234.133 zł 

2) wydatki na utrzymanie jednostek 
 budżetowych         8.291.978 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia (wynagrodzenia, 
 dodatkowe wynagrodzenie roczne 
 oraz wynagrodzenia agencyjno- 
 -prowizyjne i umowy zlecenia)   5.263.176 zł 
– pochodne od wynagrodzeń    1.023.470 zł 

3) dotacje z budżetu gminy dla podmio- 
tów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych realizujących 
zadania własne gminy        80.000 zł 
w tym: 
– z zakresu kultury fizycznej 
 i sportu       45.000 zł 
–  z zakresu kultury i ochrony 
 dziedzictwa narodowego 35.000 zł 

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 
1) wydatki na realizację zadań 
 własnych gminy      18.180.454 zł 
2) wydatki na realizację zadań 
 bieżących zleconych gminie     1.911.735 zł 

w tym: 
finansowane ze środków budżetu 
państwa            1.795.373 zł 

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania własne i 
zlecone zawiera załącznik nr 2. 

§ 3 

1. Nadwyżka budżetowa wynosi     1.564.941 zł 
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2. Rozchody z tytułu spłaty rat 
 pożyczek i kredytów wynoszą     2.289.941 zł 
3. Przychód z tytułu pożyczki na 
 zadania inwestycyjne wynosi     725.000 zł 
Zestawienie rozchodów i przychodów zawiera załącznik 
nr 5 nn. uchwały. 

§ 4 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 
budżetowego w wysokości 5.048.000 zł. 
Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów zawiera załącznik nr 6 
i 6A do nn. uchwały. 

§ 5 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu bu-
dżetowego jak w załączniku nr 7 w następujących 
kwotach: 
1) przychody          5.692.000 zł 
2) wydatki           5.692.000 zł 
 w tym wydatki inwestycyjne    125.000 zł 

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak 
w załączniku nr 8 w następujących kwotach: 
1) przychody           55.000 zł 
2) wydatki            55.000 zł 

§ 6 

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zle-
conych podlegające przekazaniu do budżetu państwa 
w kwocie 57.500 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
ustawami finansowane z otrzymanych na ten cel do-
tacji w kwocie 1.795.373 zł. 

Szczegółowe zestawienie wydatków z ww. tytułów zawie-
ra załącznik nr 9 do nn. uchwały. 
 

§ 7 

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych 
w wysokości 3.713.955 zł z wyodrębnieniem środków na 
finansowanie poszczególnych zadań. 
Szczegółowy wykaz ww. zadań zawiera załącznik nr 10 
do nn. uchwały. 

§ 8 

1. Tworzy się rezerwę w wysokości 100.000 zł jako re-
zerwę ogólną. 

2. Tworzy się rezerwę w wysokości 20.000 zł jako re-
zerwę celową przeznaczoną na realizację zadań wła-
snych gminy w zakresie zadań kulturalnych, oświato-
wych i sportowych zleconych organizacjom pozarzą-
dowym. 

§ 9 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występu-

jącego w ciągu roku budżetowego deficytu budżeto-
wego do wysokości 800.000 zł. 

2. spłaty zobowiązań wynikających z rozchodów budżetu 
obejmujących spłaty pożyczek i kredytów. 

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłącze-
niem przeniesień wydatków między działami klasyfi-
kacji budżetowej.  

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 BOGUSŁAW BURGER 
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2293 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 24 lutego 2005 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r .Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy 
w wysokości       – 39 794 984 zł 
w tym: 
1) dochody własne     – 17 325 280 zł 
2) dotacje celowe na zadania 

zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej     –   4 349 297 zł 

3) subwencja ogólna z budżetu 
państwa          – 13 070 407 zł 

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów 
według źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy 
w wysokości         – 67 849 625 zł 
z tego: 
1) Wydatki bieżące        – 32 503 984 zł 

w tym 
a) wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń      – 16 036 400 zł 
b) dotacje dla instytucji kultury –   1 065 000 zł 
c) dotacje dla jednostek nie- 

należących do sektora 
finansów publicznych       –   1 350 000 zł 

d) wydatki na obsługę długu   –      150 000 zł 
2) Wydatki majątkowe     –  35 345 641 zł 

w tym: 
a) inwestycyjne      –  35 345 641 zł 

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych 
w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki 
nr 2 i 3 do uchwały budżetowej. 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 28 054 
641 zł. 

2. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w kwocie 1.400.000 zł nastąpi z dochodów 
własnych gminy. 

3. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach w wysokości  29 
454 641 zł będą: 
a) pożyczki z funduszy celowych 
 w kwocie            1 720 000 zł 
b) pożyczki na sfinansowanie zadań 

realizowanych z udziałem 
środków z UE w kwocie       16 613 731 zł 

c) obligacje komunalne w kwocie     11 120 910 zł 

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zwią-
zanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 
4 do uchwały budżetowej. 

5. Prognozę kwoty długu na rok 2005 i lata następne 
przedstawia załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. 

§ 4 

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
300.000 zł oraz uchwala się plan wydatków na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
kwocie 300.000 zł. 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawie-
ra załącznik nr 6 do uchwały budżetowej. 

§ 5 

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowa-
ne przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocni-
cze i środki specjalne (w tym finansowane dotacją z 
budżetu), w tym: 
1) przychody w wysokości        6.972.106 zł 
2) wydatki w wysokości             6.902.470 zł 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń          3.403.727 zł 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 
przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej. 

§ 6 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w tym: 
1) przychody w wysokości   90.000 zł 
2) wydatki w wysokości   90.000 zł 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 
przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 7 

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów budżeto-
wych w kwocie 1.270.000 zł. Zakres dotacji, o której mo-
wa, określa załącznik nr 9 do uchwały. 

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultu-
ry w wysokości 1.065.000 zł. Wykaz jednostek oraz wy-
sokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10 
do uchwały. 

3. Ustala się plan dotacji dla jednostek nienależących do  
sektora  finansów  publicznych,  w  tym  dla organiza-
cji pożytku publicznego w wysokości 1.350.000 zł. 
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Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji 
przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.  

§ 8 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 
4.349.297 zł. 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań 
zleconych gminie, określa załącznik nr 12 do uchwały 
budżetowej. 

§ 9 

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 35 
345 641 zł wraz z wykazem zadań przewidzianych do 
realizacji. Szczegółowy podział kwot przedstawia załącz-
nik nr 13 do uchwały budżetowej. 

§ 10 

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane 
w latach 2005–2006 ze środków pochodzących z 
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 
w wysokości: 
– w 2005 roku    –      23 565 641 zł, 
– w 2006 roku     –      11 823 000 zł. 

2. Szczegółowy podział środków na poszczególne zada-
nia przedstawia załącznik nr 14 do uchwały budżeto-
wej. 

§ 11 

1. Ustala się limity wydatków na realizację na realizację 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2006–
2007 w wysokości: 
– w 2005 roku     – 34 722 000 zł, 
– w 2006 roku   – 21 719 000 zł, 
– w 2007 roku   –   9 874 000 zł. 

2. Szczegółowy podział środków na poszczególne zada-
nia przedstawia załącznik nr 15 do uchwały budżeto-
wej. 

 
 

§ 12 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości  
100.000 zł.  

§ 13 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających 

na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i pa-
ragrafami w ramach działu z wyłączeniem przenie-
sień: 
a) zwiększających planowane wydatki na wynagro-

dzenia, 
b) zmieniających planowane wydatki na inwestycje 

realizowane w ramach WPI,   
2) zaciągnięcia długoterminowych pożyczek oraz obliga-

cji w wysokości 29 454 641 zł na sfinansowanie przy-
jętych inwestycji w roku budżetowym, 

3) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku 
nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej 
wysokości 1.000.000 złotych. Zaciągnięty kredyt wi-
nien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowe-
go; 

4) spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000 zł 
zaciągniętych w latach poprzednich a przypadających 
do spłaty w roku 2005 (w terminach ustalonych umo-
wami). 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Milicz 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 EDWARD RYBKA 
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2294 
UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala: 

 
 

§ 1 

I. Dochody budżetu gminy 
w wysokości           8.121.215 zł 
w tym: 
1. Dochody z podatków i opłat     1.416.050 zł 
2. Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa      836.937 zł 
3. Dochody z majątku gminy     524.900 zł 
4. Dochody z tyt. wydawania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu           65.300 zł 
5. Pozostałe dochody własne                 24.629 zł 
6. Dotacje celowe                         1.061.168 zł 
7. Subwencja ogólna                     4.192.231 zł 
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

II. Wydatki budżetu gminy 
w wysokości           8.121.215 zł 
1. Wydatki bieżące          7.022.694 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia         3.032.890 zł 
– pochodne od wynagrodzeń        646.398 zł 
– dotacje                                 455.650 zł 

2. Wydatki majątkowe           1.098.521 zł 
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji bu-
dżetowej z wyodrębnieniem danych określonych w pkt 
1, 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Rezerwa ogólna w wysokości                   81.200 zł 

§ 3 

Wydatki na realizację inwestycji 
w wysokości                        1.098.521 zł 
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w roku 2005 zawiera załącznik nr 3. 

§ 4 

1. Przychody środków specjalnych 
w wysokości           4.000 zł 
Wydatki środków specjalnych 
w wysokości           4.000 zł 
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

§ 5 

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
w wysokości               10.000 zł 

2. Wydatki GFOŚ w wysokości                  10.000 zł 

3. Plan szczegółowy GFOŚ zawiera załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych w wyso-
kości                       862.168 zł 
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7 

Ustala się wydatki związane z dotacjami podmiotowymi     
             416.150 zł 
Wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala   się  wydatki  związane  z  dotacjami  celowymi  
              39.500 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do: 
1. Dokonywania zmian w budżecie gminy polegających 

na przenoszeniu planu wydatków pomiędzy paragra-
fami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budże-
towej. 

2. Do zaciągania pożyczki lub kredytu krótkoterminowe-
go na pokrycie występującego w ciągu roku  budże-
towego deficytu budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego do wysokości 400.000 zł. 

3. Do zaciągania zobowiązań do wysokości 
1.000.000 zł. 

§ 10 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Zawonia.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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2295 
UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 
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z dnia 2 lutego 2005 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, pkt 10 i art. 51, art. 54 i 57 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) 
oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 
93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości  14.338.166 zł 
 według poniższych źródeł: 

  1) dochody z podatków i opłat    2.600.532 zł 
  2) dochody z majątku gminy     285.200 zł 
  3) wpływy z tytułu wydawania 
 zezwoleń na sprzedaż napojów 
 alkoholowych          65.500 zł 
  4) pozostałe dochody własne     1.851.800 zł 
  5) udziały w podatkach stanowiących 
 dochód z budżetu państwa    776.809 zł 
  6) dotacje celowe otrzymane 
 z budżetu państwa na realizację 
 zadań zleconych gminie 
 z zakresu administracji rządowej   1.066.494 zł 
  7) wpływy z opłaty skarbowej     13.000 zł 
  8) subwencje ogólne z budżetu 
 państwa          2.378.131 zł 
 w tym: 
 a) oświatowa   1.953.645 zł 

b) wyrównawcza    424.486 zł 
  9) dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację własnych 
 zadań bieżących gmin      198.100 zł 
10) środki na dofinansowanie własnych 
 inwestycji z funduszy celowych 
 i Unii Europejskiej       5.102.600 zł 
Szczegółowy podział dochodów według działów, roz-
działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Wydatki budżetu gminy 
w wysokości        14.739.466 zł 
1) wydatki bieżące        8.422.666 zł 

w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń       3.620.683 zł 
b) dotacje podmiotowe  
 dla instytucji kultury      245.000 zł 
c) dotacje dla podmiotów nie- 
 zaliczanych do sektora 
 finansów publicznych       55.000 zł 
d) wydatki na obsługę długu 
 publicznego odsetki od 
 zaciągniętych pożyczek     202.930 zł 
e) wydatki na realizację zadań 
 określonych w programie 
 profilaktyki i rozwiązywania 

 problemów uzależnień      65.500 zł 
f) pozostałe wydatki       4.233.553 zł 

2) wydatki majątkowe       6.316.800 zł 
Podział wydatków budżetowych w układzie działów, 
rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 i 2a do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
1. Ustala się: 

1) deficyt budżetowy w wysokości   401.300 zł 
2) przychody budżetowe w wysokości  900.000 zł 
3) rozchody budżetowe w wysokości  498.700 zł 

2. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 900.000 zł. 

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budże-
towych oraz źródła pokrycia deficytu budżetowego 
określa załącznik nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 

§ 3 
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami ustala się w kwocie: 
1) dochody budżetowe       1.066.494 zł 
2) wydatki budżetowe       1.066.494 zł 

2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącz-
nik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2005 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 
1. Przychody i wydatki funduszy celowych: 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w następujących kwotach: 
a) przychody           20.200 zł 
b) wydatki            22.000 zł 

 Plan finansowy wraz z częścią opisową przedstawia 
załącznik nr 6 i 6a do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykaz jednostek otrzymujących dotacje z budżetu gmi-
ny w 2005 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7 
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Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 
20.000 zł. 

§ 8 

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania pożyczek i 
kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000 zł na 
pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru bu-
dżetowego. 

2. Upoważnia  się  wójta  gminy  do  zaciągnięcia po-
życzki krótkoterminowej na finansowanie zadań inwe-
stycyjnych w ramach ZPORR do kwoty 4.202.600 zł. 
Zaciągnięty kredyt lub pożyczka winna być spłacona 
do 31 grudnia 2005 r. 

§ 9 

Upoważnia się wójta gminy do zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w kwocie do 900.000 zł. 

§ 10 

1. Upoważnia się wójta gminy do: 
1) spłaty zaciągniętych pożyczek na budowę 

– sieci wodociągowej we wsi Koiszków, 
Mąkolice i Legnickie Pole     41.500 zł 

– kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 

Legnickiej          40.000 zł 
– kanalizacji sanitarnej we wsi 
 Biskupice i Raczkowa      57.200 zł 
– spłatę kredytu na modernizację 
 budynku na Gminną Przychodnię 
 Zdrowia i Urząd Gminy    360.000 zł 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na 
przenoszeniu wydatków bieżących, wynagrodzeń i 
pochodnych oraz dotacji między rozdziałami i pa-
ragrafami w ramach danego działu. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na 
stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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