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3025 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 27 grudnia 2004 r. 

w sprawie budżetu Miasta Dzierżoniów na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku  
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 i 128 
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedno-
lity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz art. 401 
ust. 1, art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
Dzierżoniowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody Budżetu Miasta w wysokości  
54 680 907 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje: 
a) Dochody własne       34 968 392 zł 

z tego: 
• Dochody z podatków i opłat  15 472 758 zł 
 

 
• Dochody z majątku Miasta     9 115 581 zł 
• Udziały w podatkach  

państwowych         9 950 053 zł 
• Dochody z tytułu  

wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów  
alkoholowych        430 000 zł 

b) Subwencje         13 233 938 zł 
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c) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej i innych zadań zleconych gmi-
nie ustawami w wysokości 5 821 577 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 2. 

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących 657 000 zł. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  
63 332 506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
łącznie na: 
1) Wydatki bieżące na kwotę 49 174 306 zł,  

w tym na: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 

484 426 zł, 
b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżeto-

wych w kwocie 576 300 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 8, 

c) dotacje podmiotowe w kwocie 1 803 592 zł dla 
zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem 
nr 8, 

d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwo-
cie 2 014 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 

e) dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicz-
nych w kwocie 1 389 033 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 3, 

f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie ustawami 5 821 577 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 2, 

g) wydatki związane z realizacją zadań bieżących 
finansowanych dotacją celową  
657 000 zł,  

h) wydatki na obsługę długu gminy 735 500 zł, 
i) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo-

nych przez gminę 215 000 zł. 
2) Wydatki majątkowe kwota 14 158 200 zł, w tym na: 

 wydatki inwestycyjne 12 848 200, zgodnie  
z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 6, 

w tym: 
 wydatki majątkowe w kwocie 1 310 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 6. 
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponad-

to: 
1) wydatki na realizację zadań określonych w progra-

mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych 430 000 zł. 

4. Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środ-
ków na finansowanie poszczególnych programów, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  
8 651 599 zł. 

2. Źródło finansowania wydatków w wysokości  
11 340 900 zł nieznajdujących pokrycia w planie do-
chodów stanowić będą przychody z kredytu długoter-
minowego w kwocie 11 340 900 zł. 

§ 4 

Spłata rat kredytów w wysokości 2 489 301 oraz poży-
czek w wysokości 200 000 zł nastąpi z bieżących docho-

dów budżetowych Miasta. Szczegółowy podział przycho-
dów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru 
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, o których 
mowa w § 3 i § 4, zawiera załącznik nr 4 do uchwały bu-
dżetowej. 

§ 5 

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku 
budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 6 

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budże-
towych i środków specjalnych w wysokości: 
Przychody       Wydatki 
5 565 982         5 420 545 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 7 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 8 

Tworzy się rezerwy w wysokości 1 938 618 zł, z tego: 
1. ogólną              250 000 zł 
2. celową w wysokości         1 688 618 zł 

w tym: 
a) na remonty placówek oświatowych 350 000 zł 
b) na realizację „Programu współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 
rok” 1 010 790 zł, 

c) na ewentualne opłaty Gminy za mieszkańców kie-
rowanych do domów opieki społecznej  
327 828 zł. 

§ 9 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu ro-
ku budżetowego niedoboru budżetowego do kwoty 1 
000.000 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach bankowych w innych bankach niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu gminy, 

4) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień pla-
nowanych wydatków w ramach planu finansowego 
kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. Upo-
ważnienie nie dotyczy zmniejszania planowanych wy-
datków remontowych i zakupów inwestycyjnych, 

5) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy. 

§ 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 

 
HENRYK SMOLNY 
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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie budżetu Miasta Bolesławiec na 2005 rok  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit „d”, „e”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.), art. 109, 110 ust. 1, art. 111, 113, 116, 
117 ust. 1, 117a, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, art. 134  
ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmian),  
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmian.) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ 1 

1. Określa się dochody budżetu miasta w wysokości 
102.003.341 zł 
z tego: 

1) wpływy z podatków i opłat 15.596.400 zł, 
2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoho-

lu 650.000 zł, 
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budże-

tu państwa 16.413.085 zł, 
4) dochody z majątku gminy 6.215.500 zł, 
5) pozostałe dochody własne 1.116.275zł, 
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu ad-
ministracji rządowej 6.349.383 zł, 

7) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cję zadań własnych bieżących 847.000 zł, 

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania realizowane na podstawie porozumień
 10.000 zł, 

9) dotacje celowe otrzymane od jednostek samo-
rządu terytorialnego na podstawie porozumień 
1.801.370 zł, 

10) dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zację zadań bieżących 450.000 zł, 

11) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realiza-
cje inwestycji 500.000 zł, 

12) środki ze źródeł pozabudżetowych  
28.334.000 zł, 

13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zacje inwestycji 8.020.000 zł, 

14) subwencje ogólne 15.700.328 zł. 
Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich 
pochodzenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 

111.880.746 zł 
z tego: 
1) wydatki majątkowe      59.744.740 zł 

z tego:  inwestycyjne gminy   58.929.740 zł 
 udziały w spółkach 110.000 zł, 
 dotacje celowe na realizację inwestycji jedno-

stek organizacyjnych gminy 580.000 zł, 
 dotacje celowe dla jednostek samorządu teryto-

rialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne re-
alizowane na podstawie porozumień 125.000 zł, 

2) wydatki bieżące 52.136.006 zł, 
w tym:  

 wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 19.677.303 zł, 

 dotacje 8.970.368 zł, 
z tego: 
• przedmiotowe dla zakładów budżetowych

 5.719.600 zł, 
• podmiotowe dla instytucji kultury 2.172.840 zł, 
• przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego 

 169.628 zł, 
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zy-
sku realizujących zadania własne gminy 497.400 zł, 

• związane z realizacją zadań wspólnych realizowa-
nych w drodze porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 178.900 zł, 

• dotacja dla szkół niepublicznych 232.000 zł, 
 wydatki na obsługę długu   380.000 zł, 
 wydatki z tytułu poręczeń   140.000 zł. 

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.877.405 zł, który 
stanowi 9,7% planowanych dochodów. 
Sfinansowanie deficytu planuje się następująco: 
a) przychodami w wysokości 11.086.652 zł 

z tego: 
 wolnymi środkami z lat ubiegłych   1.775.652 zł, 
 przychodami z WFOŚiGW we Wrocławiu 

7.871.000 zł, 
 kredyt komercyjny 1.440.000 zł, 

b) rozchody 
 spłaty pożyczek i kredytów 1.209.247 zł. 

Zestawienie bilansowe przychodów i rozchodów budżetu 
określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec  
2005 roku w wysokości 14.447.183 zł, co stanowi 14,2 % 
dochodów. 
Stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2005 r. 
określa załącznik nr 5, a prognozę jego spłaty określa 
załącznik nr 5a do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakła-
dów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 157 –  14649  – Poz. 3026 

1) Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
z tytułu dopłaty do kosztów:  
 eksploatacyjnych 1 m

2
 powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych kwota: 834.000 zł, 
 do utrzymania 1 m

2
 zapleczy budynków mieszkal-

nych 666.000 zł. 
2) Miejskich Przedszkoli Publicznych z tytułu dopłaty do 

jednego wychowanka kwota: 3.370.000 zł 
z tego: 
MPP nr 1          kwota                      403.400 zł 
MPP nr 2          kwota               391.300 zł 
MPP nr 3          kwota                 377.100 zł 
MPP nr 4          kwota                  444.500 zł 
MPP nr 6          kwota               343.100 zł 
MPP nr 7          kwota               479.500 zł 
MPP nr 8          kwota             420.400 zł 
MPP nr 9          kwota.       510.700 zł. 

3) Domu Dziennego Pobytu z tytułu dopłaty do jednego 
osobodnia kwota 169.628 zł. 

4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu: 
 dopłaty do imprez  sportowo-rekreacyjnych kwota 

51.000 zł, 
 dopłaty do kosztów usług świadczonych przez Za-

kład kwota 798.600 zł. 

§ 5 

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkoły publicznej na pozio-
mie 232.000 zł, tego dla: 
1) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu    167.256 zł, 
2) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu     64.744 zł. 

§ 6 

Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki 
pozabudżetowej  
1. Zakłady budżetowe  

1) przychody         16.806.070 zł, 
w tym:  
 dotacja z budżetu miasta    5.719.600 zł, 

2) wydatki         16.914.801 zł, 
w tym:  
 wynagrodzenia       6.664.350 zł, 
 pochodne od wynagrodzeń   1.327.619 zł, 

Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 6 do 
niniejszej uchwały. 
2. Gospodarstwo pomocnicze  

1) przychody         294.000 zł, 
w tym:  dotacje z budżetu    169.628 zł, 

2) wydatki          294.000 zł, 
w tym:  wynagrodzenia    131.394 zł, 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocnicze-
go określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 
3. Środki specjalne  

1) przychody  178.300 zł, 
2) wydatki   206.729 zł. 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych okre-
śla załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji 
kultury, z tego: 
1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury kwota 1.173.300 zł. 
2. Miejska Biblioteka Publiczna kwota 666.000 zł. 
3. Muzeum Ceramiki kwota 333.540 zł. 

§ 8 

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
1) przychody  220.000 zł, 
2) wydatki   310.900 zł. 
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 9 do niniej-
szej uchwały. 

§ 9 

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa realizowa-
nych przez Gminę Miejską Bolesławiec jako dochody 
budżetu państwa związane z realizacją zadań zleca-
nych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 
226.839 zł, z tego: 
dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 
„Urzędy wojewódzkie” z tytułu opłaty za wydanie do-
wodu osobistego  kwota 216.839 zł, 
dział 852 „Opieka społeczna” rozdział 85203 „Ośrodki 
wsparcia” z tytułu opłat za usługi kwota 5.000 zł oraz 
rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z tytułu opłat za 
usługi  kwota 5.000 zł. 

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu: 

1) zadań zleconych  w kwocie 6.349.383 zł w 
brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. 

2) na podstawie porozumień  w kwocie 10.000 zł w 
brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Określa się dochody związane z realizacją zadań wspól-
nych w drodze porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego realizowanych przez gminę miejską 
Bolesławiec  w kwocie 1.801.370 zł, co określa załącznik 
nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Ustala się wydatki na realizację zadań w drodze porozu-
mień między jednostkami samorządu terytorialnego na 
kwotę 433.900 zł, co określa załącznik nr 13 do niniejszej 
uchwały. 

§ 12 

Ustala się dotacje dla stowarzyszeń i podmiotów niezali-
czonych do sektora finansów publicznych i niedziałają-
cych w celu osiągnięcia zysku wykonujących zadania 
własne gminy  w kwocie 497.400 zł, co określa załącznik 
nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 13 

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewi-
dziane w kwocie 606.637 zł co stanowi 0,6 % wydatków 
budżetu miasta. 

§ 14 

Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 776.000 zł, co sta-
nowi 0,7 % wydatków budżetu miasta, z tego: 
a) na wypłatę odpraw pracowniczych  276.000 zł, 
b) udział własny w programach pomocowych  500.000 

zł. 
§ 15 
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Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wyna-
grodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 16 

Limity wydatków Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do 
realizacji w 2005 r. określa załącznik nr 16 i 16a do niniej-
szej uchwały. 
Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji 
określa załącznik nr 17 do niniejszej uchwały. 
Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 
25.000 zł planowanych do realizacji, określa załącznik nr 
18 do niniejszej uchwały. 

§ 17 

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację 
zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i ich uzależnień. 
dochody  650.000 zł, 
wydatki  650.000 zł. 

§ 18 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 
1) zaciągania krótkoterminowych pożyczek lub kredytów 

bankowych w przypadku nieterminowej realizacji do-
chodów do wysokości 4.000.000 zł, które podlegają 
spłacie do końca roku budżetowego, 

2) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżeto-
wej w ramach danego działu,  

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec do dokony-
wania przeniesień wydatków między paragrafami kla-
syfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału z wy-
jątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i 
wydatków majątkowych, 

4) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych 
na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych 
poza bankiem wykonującym bankową obsługę budże-
tu miasta,  

5) dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań re-
montowych i inwestycyjnych, 

6) zaciągania zobowiązań w zakresie zadań inwestycyj-
nych do wysokości zapisanych w Wieloletnim Progra-
mie Inwestycyjnym. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
§ 20 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 
stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 
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3027 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 24 lutego 2005 r. 

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 109, oraz 124 ustawy z 
dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z 
późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) Rada Miejska w Lądku Zdroju 
uchwala: 

 
 

§ 1 

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wy-
sokości 15.466.521,00 zł 
z tego: 
1. Dochody własne – 6.421.000,00 zł, 

w tym: 
a) wpływy z podatków – 3.290.865,00 zł, 

• od nieruchomości – 2.942.463,00 zł, 
• rolnego – 100.660,00 zł, 
• leśnego – 72.021,00 zł, 
• od środków transportowych  

 94.500,00 zł, 
• dochodowego od osób fizycznych opłacane-

go w formie karty podatkowej  
– 20.500,00 zł, 

• od posiadania psów – 721,00 zł, 
• od spadków i darowizn – 25.000,00 zł, 
• od czynności cywilnoprawnych  

– 35.000,00 zł, 
b) wpływy z opłat – 649.657,00 zł, 

• skarbowej – 36.000,00 zł, 
• targowej – 60.000,00 zł, 
• miejscowej – 204.878,00 zł, 
• administracyjnej – 16.855,00 zł, 
• eksploatacyjnej – 330.688,00 zł, 
• innych stanowiących dochody gminy, uisz-

czanych na podstawie odrębnych przepisów 
– 1.236,00 zł, 

c) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 
budżetowe – 134.557,00 zł, 

d) dochody z majątku gminy – 1.883.000,00 zł, 
e) dochody z kar pieniężnych i grzywien – 

20.000,00 zł, 
f) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa – 2.821,00 zł, 
g) odsetki od nieterminowo przekazywanych na-

leżności stanowiących dochody gminy  
50.000,00 zł, 

h) odsetki od środków finansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy – 1.000,00 zł, 

i) dotacje z budżetów innych jednostek samorzą-
du terytorialnego – 2.100,00 zł, 

j) inne dochody należne gminie na podstawie od-
rębnych przepisów – 387.000,00 zł, 

2. Subwencja ogólna – 4.821.158,00 zł, 
w tym: 

• część oświatowa subwencji ogólnej 3.434.884,00 
zł, 

• część wyrównawcza subwencji ogólnej 
1.243.585,00 zł, 

z tego: 
• kwota podstawowa 814.835,00 zł, 
• kwota uzupełniająca 428.750,00 zł, 

• część równoważąca subwencji ogólnej 142.689,00 
zł, 

3. Dotacje celowe z budżetu państwa –  
2.166.326,00 zł, 
w tym: 
• Dotacje celowe na zadania własne  

– 249.700,00 zł, 
• Dotacje celowe na zadania zlecone  

– 1.916.626,00 zł, 
4. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-

wego – 2.022.757,00 zł, 
w tym: 
• od osób fizycznych – 2.020.257,00 zł, 
• od osób prawnych – 2.500,00 zł, 

5. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 13.148,00 zł, 

6. Wysokość pozostałych środków finansowych pozy-
skanych z innych źródeł – 22.132,00 zł, 
w tym: 
• Budżet Państwa – 5.132,00 zł, 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych – 16.000,00 zł, 
• Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika –  

1.000,00 zł. 
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 

22.342.462,00 zł gdzie: 
I. wydatki bieżące – 14.667.011,00 zł, 

1. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych – 585.000,00 zł, 
w tym: 
• dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 

kultury – 455.000,00 zł (w tym 125.000,00 zł dla 
biblioteki), 

• dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla za-
kładu budżetowego – 130.000,00 zł, 

2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji sto-
warzyszeniom – 85.181,00 zł, 
w tym: 
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• dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 
10.181,00 zł, 

• dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej  
i sportu – 75.000,00 zł, 

3. Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego – 
25.081,00 zł, 
w tym: 
• dotacja dla powiatu na zadania bieżące – 

23.551,00 zł, 
• dotacja dla gmin na zadania bieżące   

1.530,00 zł, 
4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń wynoszą – 6.521.841,00 zł, 
5. Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorzą-

du terytorialnego – 397.120,00 zł, 
w tym 
• na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 

– 388.120,00 zł, 
• na wypłaty z tytułu poręczeń – 9.000,00 zł, 

6. Pozostałe wydatki bieżące gminy –  
7.052.788,00 zł, 

II. wydatki majątkowe – 7.675.451,00 zł, 
1. wydatki na zakupy inwestycyjne –  

159.500,00 zł, 
2. wydatki na zadania inwestycyjne  

– 7.515.951,00 zł, 
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nato-
miast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej 
przedstawia załącznik nr 10a.  
Wykaz podmiotów, dla których gmina planuje dotacje 
celową na podstawie porozumień miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego, przedstawia załącznik nr 12.  
Szczegółowy podział zakupów inwestycyjnych finansowa-
nych z dotacji celowej przedstawia załącznik  
nr 13 do niniejszej uchwały. 
III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i 

rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem 
wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Planowany deficyt budżetowy wynosi  
7.688.048,00 zł. 
Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Ustala się: 
• przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kre-

dytu długoterminowego w wysokości 6.875.941,00 zł, 
• rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w wy-

sokości – 812.107,00 zł. 
Szczegółowy wykaz spłaty przypadających w  
2005 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5 

§ 4 

I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów bu-
dżetowych w następujących kwotach: 
1. przychody:  5.676.800,00 zł, 
2. wydatki:  5.676.800,00 zł. 

II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budżetowych gminy w następują-
cych kwotach: 
1. przychody – 30.562,00 zł, 
2. wydatki – 30.562,00 zł. 

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt I i II na 
jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przy-
chodów i wydatków dochodów własnych w układzie 
klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego. 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 77.791,00 zł. 

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia 
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gmi-
nie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje 
celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości 
1.916.626,00 zł. 
Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji 
rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 6 

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości 172.000,00 
zł, gdzie: 
1. 20.00,00 zł na wydatki związane z Radami Sołeckimi – 

rezerwa celowa, 
2. 7.000,00 zł na stypendia dla uczniów – rezerwa celo-

wa, 
3. 145.000,00 zł na rezerwę ogólną. 

§ 7 

I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych 
oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 
2005 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwa-
ły. 

II. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi progra-
mami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów realizowa-
nych ze środków pochodzących z funduszy struktural-
nych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.  

§ 8 

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami  
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych i wydatki na realizację zadań określonych w pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w wysokości 165.000,00 zł. 
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik  
nr 10a w dziale 851. 

§ 9 

Upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju do: 
1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających 

na przeniesieniu wszystkich wydatków w ramach dzia-
łu, 

2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w ramach działu kierownikom 
jednostek organizacyjnych gminy, 

3. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 
400.000,00 zł, 

4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 
wysokości 400.000,00 zł, 

5. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w 
wysokości 100.000,00 zł. 
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§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

 

 

 

§ 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 MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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Załącznik nr 4 – do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr XXXIII/355/05 z dnia 24 lutego 2005 roku 
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Załącznik nr 5b do uchwały Rady 

Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia  

24 lutego 2005 r. (poz. 3027) 
 

Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne – cz. 1 
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Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne – cz. 2 
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3028 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2005 

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

 
§ 1 

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 
 12.240.451,00 zł 

w tym: 
1) dochody własne 5.490.393,00 zł, 

 dochody z podatków i opłat lokalnych 
2.976.555,00 zł, 

 udziały w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa 837.016,00 zł, 

 dochody z majątku gminy 969.250,00 zł, 
 dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprze-

daż alkoholu 73.500,00 zł, 
1. pozostałe dochody 634.072,00 zł, 

2) subwencje 5.526.951,00 zł, 
 część oświatowa 3.774.497,00 zł, 
 część wyrównawcza 1.752.204,00 zł, 
 część równoważąca 250,00 zł, 

3) dotacje celowe   1.223.107,00 zł, 
Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów kla-
syfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
II. Wydatki budżetu gminy w wysokości  
 11.408.291,00 zł 

w tym: 
1) wydatki bieżące 10.570.025,00 zł, 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
5.183.160,00 zł, 

 wydatki na obsługę długu publicznego 
    86.851,00 zł, 
 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 

400.000,00 zł, 
 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

 222.000,00 zł, 
 dotacje celowe  15.000,00 zł, 
 pozostałe wydatki bieżące 4.663.014,00 zł, 

2) wydatki majątkowe 838.266,00 zł, 
w tym: inwestycyjne  838.266,00 zł, 
Plan wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 
Plan wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 
832.160,00 zł. 

§ 3 

1. Spłata przypadających w 2003 roku pozostałych zo-
bowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
wysokości  831.160,00 zł 

na: 
a) spłatę pożyczki z NFOŚiGW na budowę kanalizacji 

sanitarnej   396.700,00 zł, 
b) spłatę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanaliza-

cji sanitarnej   280.000,00 zł, 
c) spłatę kredytu z BZ w Strzelinie na rozbudowę 

Sz.P. w Jaworowie   66.660,00 zł, 
d) spłatę kredytu z BZ w Strzelinie na spłatę zobowią-

zań inwestycyjnych   88.800,00 zł, 
2. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek nastąpi z bieżącej realizacji dochodów bu-
dżetowych. 

Plan przychodów i rozchodów budżetowych określa za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Prognozę kwoty długu 
oraz jego spłatę w latach 2005  2012 określa załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej: 
1) dochody   1.071.307,00 zł, 
2) wydatki   1.071.307,00 zł. 
Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu admi-
nistracji rządowej określa załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5 

Określa się wysokość udzielanych dotacji celowych na 
zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 
 15.000,00 zł. 
Plan udzielanych dotacji celowych na zadania zlecone do 
realizacji stowarzyszeniom określa załącznik nr 7. 

§ 6 

Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 
na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych: 
1) dochody   73.500,00 zł, 
2) wydatki   73.500,00 zł. 
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych w 
wysokości: 
 przychody   1.272.000,00 zł, 
 wydatki    1.272.000,00 zł. 

§ 8 

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych: 
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1) przychody   1.340,00 zł, 
2) wydatki    1.340,00 zł. 
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych okre-
śla załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) przychody   3.000,00 zł, 
2) wydatki    3.000,00 zł. 
Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW określa załącz-
nik nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Określa się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 
20.000,00 zł. 

§ 11 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do: 
1) dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy, pole-

gających na przeniesieniach planowanych kwot wy-

datków w ramach działów, między rozdziałami  
i paragrafami, 

2) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku 
nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości 
400.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony 
do końca roku budżetowego, 

3) spłaty przypadających w roku budżetowym rat poży-
czek i kredytów w łącznej kwocie  
832.160,00 zł. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Wiązów. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą ob-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MARIA ARCIŃSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

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

 
 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych 
źródeł w wysokości 8.774.635 zł 
1) dochody z podatków i opłat 1.946.200  
2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa 1.727.449 
3) dochody z majątku gminy 760.300 
4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 55.000 
5) pozostałe dochody 321.392 
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację zadań zleconych gminie z zakresu administracji 
rządowej 991.383 

7) dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację własnych zadań bieżących gmin 189.000 

8) subwencje ogólne z budżetu państwa 2.783.911  
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysoko-
ści 8.774.635 zł 
z tego: 
1) Wydatki bieżące: 7.316.635 

w tym: 
 wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

wynagrodzeń 3.225.543 
 dotacje na realizację zadań dla jednostek samo-

rządu terytorialnego na podstawie porozumień 
między tymi jednostkami 112.000 

 wydatki na realizację gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywani problemów alkoholowych 
55.000 

3) Wydatki majątkowe 1.458.000 
w tym:  
 na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne

 1.458.000 
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i 
rozdziałów na rok 2005 zawiera załącznik nr 3. 
Zestawienie dotacji na rok 2005 zawiera załącznik  
nr 7. 

§ 3 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej ustala się następująco: 
 przychody w wysokości 300.000 zł 
 wydatki w wysokości 520.000 zł 

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4 

Dochody i wydatki związane z realizacją zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej: 
 dochody  991.383 zł 
 wydatki  991.383 zł 
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 
6 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: 
125.250 zł 
z tego: 
1) ogólna rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydat-

ki w wysokości 70.000 
2) rezerwę celowa z przeznaczeniem na podwyżkę wy-

nagrodzeń w oświacie w wysokości 55.250 

§ 6 

Ustala się na rok 2005 wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
w wysokości 4% płacy zasadniczej. 

§ 7 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2005 w szczegółowości poszczególnych zadań zawie-
ra załącznik nr 5. 

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji 
w 2005 roku zawiera załącznik nr 4. 

3. Wykaz limitu wydatków na wieloletnie programy na 
lata 2005  2007 zawiera załącznik nr 10. 

§ 8 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
na rok 2005 zawiera załącznik nr 9. 

§ 9 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w 
planie wydatków polegających na przenoszeniu wy-
datków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach 
tego samego działu. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów 
krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realiza-
cji dochodów w maksymalnej realizacji dochodów w 
maksymalnej wysokości 150.000 zł. Zaciągnięty kredyt 
winien zostać spłacony do  
31 grudnia 2005 roku. 
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3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowią-
zań do kwoty 150.000 zł. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

 

§ 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 

 
ARTUT SMOLAREK 
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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,  

55-951 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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