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2565 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu Miasta Złotoryja na 2005 r. 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109. 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1) Uchwala się dochody budżetu miasta 
w wysokości         24.824 639 zł 
w tym: 
– wpływy z podatków i opłat   –   5.107.000 zł 
– udziały w podatkach stanowiących 
 dochód budżetu państwa   –   6.053.806 zł 
– subwencje ogółem     –   6.830.373 zł 
– pozostałe dochody     –   2.539.980 zł 
– dotacje celowe z budżetu państwa 
 na realizację zadań zleconych  –   3.221.480 zł 
– dotacje celowe na realizację zadań 
 wspólnych realizowanych na 
 podstawie umów i porozumień 
 z innymi jednostkami samorządu 
 terytorialnego       –        30.000 zł 
– wpływy z opłat za zezwolenia 

 na sprzedaż alkoholu     –      253.000 zł 
– dotacje celowe z budżetu państwa 
 na realizację zadań własnych  –      789.000 zł 

 Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdzia-
łów i paragrafów określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2) Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2005 
 w wysokości        29.553.084 zł 

w tym: 
– wydatki bieżące      – 24.566.876 zł 

w tym w szczególności na: 
– wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzenia     –   9.736.606 zł 
– dotacje        –   2.279.090 zł 

w tym: 
a) dotacje dla zakładów 
 budżetowych     –      888.146 zł 
b) dotacje dla instytucji 
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 kultury       –   1.185.000 zł 
c) pozostałe, w tym:    –      205.944 zł 

– dotacja celowa na 
zadania realizowane 
na podstawie poro- 
zumień z jednostkami 
samorządu terytorial- 
nego       –         5.800 zł 

– wydatki związane z realizacją 
 zadań z zakresu administracji 
 rządowej        –   3.221.480 zł 
– wydatki na obsługę długu  –      300.000 zł 
– wydatki na realizację zadań 
 określonych w programie 
 profilaktyki i rozwiązywania 
 problemów alkoholowych  –      253.000 zł 
 w tym: dotacja      –        76.500 zł 

– wydatki majątkowe     –   4.986.208 zł 
w tym: 
– wydatki inwestycyjne   –   4.986.208 zł 

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów okre-
śla załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

1. Uchwala się deficyt budżetowy 
 w wysokości        –   4.728.445 zł 
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są: kredyty, 

pożyczki, wolne środki. 
3. Przychody i rozchody budżetu: 
 Przychody         –   5.968.445 zł 

– wolne środki       –   1.268.445 zł 
– kredyty i pożyczki      –   4.700.000 zł 
Rozchody 
– spłata pożyczki zaciągniętej 

na sfinansowanie zadań 
inwestycyjnych      –      390.465 zł 

– spłata kredytu zaciągniętego 
 na remonty, inwestycje    –      849.535 zł 

§ 3 

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów bu-
dżetowych: 
1) Przychody         –   1.297.685 zł 

w tym: dotacje z budżetu gminy  –      888.146 zł 
2) Wydatki          –   1.297.685 zł 
Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków spe-
cjalnych. 
1) Przychody         –        71.000 zł 
2) Wydatki          –        70.800 zł 
Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 5 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgod-
nie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

 

 

§ 6 

Ustala się plan dochodów i wydatków dot. zadań 
z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie 
zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały. 

§ 7 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

§ 8 

Tworzy się rezerwę: 
– rezerwę ogólną w wysokości    –   20.000 zł 
– rezerwę celową na wydatki 

oświatowe          – 300.000 zł 
(podwyżki wynagrodzeń pracowników 
oświaty, nagrody burmistrza, odprawy 
emerytalne, awans zawodowy nauczy- 
cieli, dokształcenie nauczycieli, zakładowy 
fundusz świadczeń emerytalnych) 

– rezerwę celową na pomoc społeczną  –   20.000 zł 
– rezerwę celową na wydatki 
 inwestycyjne         – 100.000 zł 

§ 9 

Wykaz zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowym 
i finansowym – załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 10 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu 

wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach 
działu; 

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przenie-
sień wydatków między paragrafami kierownikom jed-
nostek organizacyjnych gminy; 

3) lokowania wolnych środków w innych bankach niż 
banki prowadzące obsługę budżetową; 

4) zaciągania długu w wysokości 4.700.000 zł i spłaty 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek w wysokości 1.240.000 zł; 

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu budżetowego w wysokości 6.000.000 zł; 

6) zaciągania przez Burmistrza Miasta zobowiązań 
o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budże-
cie do kwoty 11.000.000 zł. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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2566 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 26 stycznia 2005 r. 

w sprawie budżetu Gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i”, pkt 10 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 
2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada
Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

I. Ustala się dochody budżetu Gminy według  
ważniejszych źródeł w wysokości  24.463.926 

zł 
z tego: 
– wpływy z podatków i opłat     3.088.000 zł 
– dochody z majątku Gminy     872.000 zł 
– udział w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa     1.617.539 zł 
– dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej      2.802.376 zł 

– subwencje ogólne z budżetu 
państwa           7.067.964 zł 

– wpływy z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu       125.700 zł 

– dotacje z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i programu 
operacyjnego ZPORR       6.763.826 zł 

– dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań własnych        313.000 zł 

– środki na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych Gminy z funduszu 
celowego          800.000 zł 

– pozostałe wpływy własne       55.090 zł 
– dotacje z MGiP            901.843 zł 
– środki z programu zewnętrzna 

pomoc wspólnot europejskich      56.588 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz 
działów, rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do ni-
niejszej uchwały. 

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 
w wysokości        26.833.926 zł 
z tego: 
1. wydatki bieżące      14.646.911 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń       6.764.557 zł 
– dotacje przedmiotowe dla 

zakładów budżetowych      100.000 zł 
– dotacje podmiotowe dla 

instytucji kultury       406.660 zł 
– wydatki na obsługę długu 

publicznego         270.000 zł 
  – wydatki na realizację zadań 

określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych    121.700 zł 

– dotacje celowe na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych    74.000 zł 

2. wydatki majątkowe     12.187.015 zł 
z tego: 
– na finansowanie inwestycji 

ze środków własnych     3.721.346 zł 
– na finansowanie inwestycji 

ze środków ZPORR i MGiP      7.665.669 zł 
– na finansowanie inwestycji 

ze środków ANR       800.000 zł 
W ramach wydatków majątkowych kwota 4.000 zł 
przeznaczona jest na realizację programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 3 i 4, a zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń zawiera załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Ustala się dotacje do: 
– ilości oczyszczonych ścieków       50.000 zł 
– ilości wywiezionych nieczystości stałych  50.000 zł 

§ 3 

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 2.370.000 
zł. 

2. Niedobór budżetu, o którym mowa wyżej, zostanie 
pokryty kredytem. 

3. Burmistrz dokona spłat w wysokości 980.000 zł 
– pożyczek w wysokości – 520.000 zł 
– kredytów w wysokości – 460.000 zł 

4. W ciągu 2005 roku zaciągnięty zostanie kredyt 
w wysokości 3.350.000 zł. 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
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I. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem za-
kładów budżetowych, środków specjalnych ustala się 
w następujących kwotach: 
1.  zakłady budżetowe 

a) przychody w wysokości     2.972.287 zł 
w tym: 
– dotacje z budżetu      100.000 zł 

b) wydatki w wysokości     2.770.492 zł 
2. środki specjalne 

a) przychody w wysokości        342.220 zł 
b) wydatki w wysokości        353.037 zł 

Ustala się szczegółowy podział kwot wyżej określo-
nych na jednostki gospodarki pozabudżetowej 
w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącz-
nikiem nr 7 i załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w 
następujących kwotach: 
a) ośrodki kultury           316.660 zł 
b) biblioteki                     90.000 zł 

§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych usta-
wami w kwocie: 
dochody  – 2.802.376 zł 
wydatki  – 2.802.376 zł 
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik 
nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wyodrębnia się w budżecie wydatki rad sołeckich 
w wysokości 136.500 zł zgodnie z planem finansowym 
stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej: 
przychody – 18.500 zł 
wydatki  – 72.000 zł 
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 11 do 
niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne: 
na 2005 rok w wysokości   12.035.216 zł. 
na 2006 rok w wysokości   15.671.781 zł 
na 2007 rok w wysokości     2.770.863 zł 
Wydatki planu wieloletniego na poszczególne lata przed-
stawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Ustala się rezerwy budżetowe 
w wysokości           407.428 zł 
z tego: 
1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki 

w wysokości           96.519 zł 
2. rezerwa celowa przeznaczona na nagrody 

dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przed- 

szkoli, waloryzację wynagrodzeń pra- 
cowników jednostek oprócz ZUK, ZGM 
i OKiS, fundusz świadczeń socjalnych 
nauczycieli emerytów i rencistów, awanse 
nauczycieli, odprawy emerytalne    310.909 zł 

§ 10 

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2005 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera 
załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku 
budżetowego w kwocie 4.381.000 zł oraz możliwość jego 
spłaty w latach następujących zgodnie z załącznikiem nr 
14. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w przypadku nieterminowej reali-
zacji dochodów do maksymalnej wysokości 700.000 
zł. 

 Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 
31 grudnia 2005 roku. 

2. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 
do wysokości 100.000 zł. 

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i porę-
czenia, których Burmistrz może udzielić w roku bu-
dżetowym, na kwotę 100.000 zł. 

4. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych 
środków budżetowych w innych bankach. 

5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian 
w planie wydatków polegających na przenoszeniu wy-
datków między rozdziałami i paragrafami tego same-
go działu z wyjątkiem dotacji przedmiotowych i pod-
miotowych. 

§ 13 

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy 
w wysokości 2.550.000 zł na finansowanie zadań in-
westycyjnych pn. 
a) budowa hali sportowej wraz z zapleczem i kotłow-

nia – Gimnazjum w Leśnej – 2.000.000 zł 
b) budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej w ul. Ry-

nek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Pocz-
towa, Reja – 550.000 zł 

określonych w załączniku nr 13 oraz załączniku nr 15 
spłaty zobowiązań z tego tytułu – „Sytuacja finansowa 
Gminy”. 

2. Proponowana spłata kredytu będzie dokonywana 
w następujących terminach: 
2007 rok – 500.000 zł 
2008 rok – 600.000 zł 
2009 rok – 600.000 zł 
2010 rok – 600.000 zł 
2011 rok – 250.000 zł 

3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco 
z deklaracją wekslową. 

§ 14 
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Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Le-
śnej. 
 
 
 
 
 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 r. oraz podlega ogłoszeniu 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Leśnej oraz Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
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2567 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 28 stycznia 2005 r. 
w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 2 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 
2003 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu miasta 
i gminy w wysokości:     15.651.340,4 zł 
w tym: 
a) dochody z podatków i opłat    3.122.454,0 zł 

w tym: 
– wpływy z opłat za zezwolenie 

na sprzedaż napojów  
alkoholowych           100.000,0 zł 

b) udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa     1.387.588,0 zł 

c) dochody od jednostek organiza- 
cyjnych gminy                 10.000,0 zł 

d) dochody z majątku gminy     485.813,0 zł 
e) pozostałe dochody         77.981,0 zł 
f) dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej       2.230.517,0 zł 

g) dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin    486.200,0 zł 

h) dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
inwestycji własnych gmin     98.000,0 zł 

i) dotacje celowe otrzymane ze 
środków bezzwrotnych pocho- 
dzących z Unii Europejskiej 
na realizację inwestycji własnych 
gmin              150.000,0 zł 

j) dotacje celowe otrzymane z powiatu 
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin          173.350,4 zł 

k) dotacje otrzymane z funduszy 
celowych na dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji      623.000,0 zł 

l) subwencje z budżetu państwa  6.806.437,0 zł 
Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł 
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta 
i gminy w wysokości        16.946.340,4 zł 
z tego:  
a) wydatki bieżące        12.864.340,4 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń      6.093.990,0 zł 

– dotacje celowe dla podmiotów 
niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych      140.500,0 zł 

– dotacje podmiotowe dla instytucji 
kultury           153.650,0 zł 

– wydatki na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
bieżących                   6.000,0 zł 

– wydatki na obsługę kredytów 
i pożyczek            79.500,0 zł 

– wydatki na obsługę poręczeń   65.370,0 zł 
– wydatki na realizację zadań 

określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień      100.000,0 zł 

b) wydatki majątkowe        4.082.000,0 zł 
z tego: 
– na finansowanie inwestycji    4.082.000,0 zł 

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji bu-
dżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów kla-
syfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Ustala się deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 
1.295.000 zł. 
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.700.000 zł w 
postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa gimnazjum wraz 
z modernizacją istniejącej infrastruktury w Zespole Szkół 
Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku”. 
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 405.000 zł z tytułu 
spłat rat pożyczek do: 
1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku 
na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów 
komunalnych w kwocie 100.000 zł. 

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej 
w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków 
w kwocie 150.000 zł. 

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej 
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w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej 
w gminie w kwocie 125.000 zł. 

4. Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim za-
ciągniętej w 2004 roku na utworzenie nowego stano-
wiska pracy dotyczącego zarządzania kryzysowego w 
gminie w kwocie 30.000 zł. 

§ 3 

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków 
specjalnych ustala się w następujących kwotach: 
Zakłady budżetowe: 
a) przychody        2.430.100 zł 

w tym; dotacje z budżetu gminy     – 
b) wydatki          2.362.600 zł 

w tym wydatki inwestycyjne          20.000 zł 
Środki specjalne: 
a) przychody           361.155 zł 

w tym: dotacje z budżetu        – 
b) wydatki             365.255 zł 

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych 
w pkt 1 na jednostki w układzie klasyfikacji budżeto-
wej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących 
kwotach: 
a) przychody            38.100 zł 
b) wydatki            39.300 zł 
Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5 

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspo-
zycji rad sołeckich w wysokości 32.925 zł zgodnie 
z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 132.753 zł 
z tego: 
– rezerwa na nieprzewidziane wydatki     132.753 zł 
 
 

§ 8 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w 2005 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 9 

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na realizację 
zadań realizowanych na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik 
nr 10 do niniejszej uchwały.  

§ 10 

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2005 
w wysokości 3.525.000 zł. Prognozę długu w roku budże-
towym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącz-
nik nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera 
załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
dokonywania zmian w planie wydatków polegających 
na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i pa-
ragrafami w ramach tego samego działu.  

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku 
nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej 
wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zo-
stać spłacony do 31.12.2005 roku. 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 
100.000 zł. 

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
lokowania wolnych środków budżetowych w bonach 
skarbowych i lokatach bankowych. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Mirsk. 

§ 14 

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

 MAŁGORZATA KRASICKA 
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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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