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753 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie bud Ŝetu miasta na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i e, pkt 10, 
art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. z 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 
ust. 2 pkt 1, 2, 4, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 i art. 128 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(t.j. z 7 stycznia 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Ustała się dochody budŜetu miasta na 2005 rok we-
dług waŜniejszych źródeł w wysokości − 10.926.938 zł 
z tego: 
− wpływy z podatków i opłat − 3.210.200 zł, 
− udziały w podatkach stanowiących dochód budŜe-

tu państwa − 1.029.776 zł, 
− dochody z majątku gminy − 1.830.800 zł, 
− pozostałe dochody własne − 257.002 zł, 
− dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu ad-
ministracji rządowej − 1.441.497 zł, 

− dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację własnych zadań bieŜących gminy  
− 173.000 zł, 

− dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
realizowane na podstawie porozumień −  
2.985 zł, 

− subwencje ogólne z budŜetu państwa  
− 2.654.886 zł, 

− wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoho-
lu − 153.000 zł, 

− środki na dofinansowanie zadań bieŜących oraz 
zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł − 
173.792 zł. 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

II. Ustala się wydatki budŜetu miasta na 2005 rok  
w wysokości − 10.503.188 zł  
z tego: 
1. Wydatki bie Ŝące − 9.662.185 zł 

w tym: 
− wynagrodzenia i pochodne − 3.943.996 zł, 
− dotacja podmiotowa dla jednostek kultury − 

161.000 zł, 
− wydatki na obsługę długu publicznego − 

135.000 zł, 
− wydatki na realizację zadań bieŜących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami − 1.426.497 zł  
w tym: 
− wynagrodzenia i pochodne − 117.509 zł, 

− wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych − 153.000 zł. 

2. Wydatki maj ątkowe −−−− 841.003 zł 
w tym: 

− finansowanie inwestycji − 841.003 zł, 
Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik  
nr 2 i załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. 

3. Dochody i wydatki budŜetu miasta w układzie dzia-
łów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej zawiera 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wynik bud Ŝetu: 
1. NadwyŜka budŜetu miasta wynosi: 423.750 zł. 
2. Zobowiązania z tytułu rat poŜyczek przypadających 

do spłaty w 2005 roku zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
160.000 zł. 

3. Zobowiązania z tytułu rat kredytów przypadających do 
spłaty w 2005 roku zaciągniętych w Banku Zachodnim 
WBK: 263.750 zł. 

§ 3 

l. Przychody i wydatki zakładu budŜetowego, środków 
specjalnych ustala się w następujących kwotach: 
1. Zakład budŜetowy 

− przychody − 1.940.000 zł, 
− wydatki − 1.925.620 zł. 

2. Środki specjalne 
− przychody − 37.330 zł, 
− wydatki − 44.811 zł. 

II. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury ustała się w 
następujących kwotach: 
− Miejska Biblioteka Publiczna − 161.000 zł, 

§ 4 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w kwocie: 
− dochody − 1.441.497 zł, 
− wydatki − 1.441.497 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na 
podstawie porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego w kwocie: 
− dochody − 2.985 zł, 
− wydatki − 2.985 zł. 
Szczegółowość wymienionych zadań zawiera załącz-
nik nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 
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Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 
− przychody − 6.050 zł, 
− wydatki − 8.500 zł. 
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się rezerwy budŜetowe w wysokości ogółem: 
100.000 zł 
z tego: 
− rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości − 

100.000 zł. 

§ 7 

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2005 w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera 
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 
budŜetowego w kwocie 1.273.300 zł oraz moŜliwości 
jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem 
nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój do: 

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających 
na: 
przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragra-
fami w ramach tego samego działu, 

2. do zaciągania kredytów krótkoterminowych  
w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do 
maksymalnej kwoty 1.000.000 zł, 

3. zaciągnięcia zobowiązań wekslowych stanowiących 
zabezpieczenie spłaty kredytów krótkoterminowych do 
wysokości odpowiadającej kwocie kredytów. 

Zaciągnięty kredyt powinien zostać spłacony do  
31 grudnia 2005 roku. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§ 12 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie bud Ŝetu Gminy Siekierczyn na rok 2005 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 litera c i d oraz art. 51 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, 110, 118, 122, 124 i 128 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada 
Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 
− 11 584 328 zł 
z tego: 
1) dochody z podatków i opłat − 1 834 450 zł, 
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŜe-

tu państwa − 915 547 zł, 
3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy − 

667 800 zł, 
4) dochody z majątku gminy − 125 000 zł, 
5) pozostałe dochody własne − 300 584 zł, 
6) subwencja ogólna − 3 076 180 zł, 

w tym: 
− część wyrównawcza subwencji ogólnej − 528 

898 zł, 
− część  równowaŜąca subwencji ogólnej − 105 

685 zł, 
− część oświatowa − 2 441 597 zł, 

7) dotacje celowe na bieŜące zadania zlecone − 740 
127 zł, 

8) dotacje celowe na  własne zadania bieŜące − 147 
000 zł, 

9) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (własne i 
zlecone) − 3 777 640 zł. 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawie-
ra załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści
 − 10 072 148 zł 
w tym: 
 I. wydatki majątkowe: − 2 765 319 zł, 

w tym: inwestycje − 2 765 319 zł, 
a) inwestycje własne − 2 750 276 zł, 
b) inwestycje wspólne realizowane z miastem Lu-

bań − 15 043 zł. 
II. wydatki bieŜące  − 7 306 829 zł 

w tym: 
1) wynagrodzenia osobowe − 3 188 000 zł, 
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne −  

258 970 zł, 
3) pochodne od wynagrodzeń − 663 792 zł, 
4) inne wydatki osobowe − 170 020 zł, 
5) dotacje dla jednostek nie naleŜących do sektora 

finansów publicznych − 45 050 zł, 
6) wydatki na obsługę długu − 106 352 zł, 
7) świadczenia społeczne − 871 000 zł, 
8) pozostałe wydatki bieŜące − 2 003 645 zł. 

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji 
budŜetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 
Dochody i wydatki budŜetu gminy  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŜe-
towej zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 
Strukturę wydatków wg rodzajów przedstawia za-
łącznik nr 4. Wydatki z wyodrębnieniem wydatków 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budŜeto-
wej przedstawia załącznik nr 5.  

§ 3 

1. Ustala się dochody i wydatki na projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
na poniŜsze inwestycje:  
a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Siekierczyn –VIII etap” na wartość 1 237 610 zł, w 
tym kwota 875 946 zł pochodzi z funduszy struktu-
ralnych (ZPORR), 

b) „Modernizacja drogi gminnej nr 109643D z Weso-
łówki do Pisarzowic” na wartość 705 850 zł, w tym 
kwota 611 866 zł pochodzi z funduszy struktural-
nych  (ZPORR), 

c) „Modernizacja  i unowocześnienie wyposaŜenia 
stołówki Szkoły Podstawowej w Siekierczynie” na 
wartość 262 816, w tym 203 620 zł pochodzi z fun-
duszy  strukturalnych (ZPORR), 

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Siekierczyn – VII etap” – wydatki na kwotę  
1 961 000 zostały poniesione w 2004 r., w tym 
kwota 1 423 507 zł ze środków przedakcesyjnych 
programu SAPARD stanowi dochód  
2005 roku, 

e) Modernizacja drogi gminnej nr 109647D w Siekier-
czynie – wydatki w kwocie 633 788 zł zostały po-
niesione w 2004 r., w tym kwota  
440 369 zł ze środków przedakcesyjnych progra-
mu SAPARD stanowi dochód 2005 r. 

§ 4 

1. Ustala się nadwyŜkę budŜetową w kwocie  
1 512 180 zł. 

2. Ustala się przychody w kwocie 600 000 zł w postaci 
kredytów i poŜyczek, które przeznacza się na:  
− budowę VIII etapu kanalizacji w Siekierczynie − 

180 000 zł, 
− termomodernizację budynku Gminnej Szkoły Pod-

stawowej w Siekierczynie − 74 000zł, 
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− budowę wodociągu w  Ponikowie − 75 000 zł, 
− budowę drogi gminnej Wesołówka – Pisarzowice – 

93 000 zł, 
− modernizację Osiedlowego Domu Kultury w Zarę-

bie – 50 000 zł, 
− modernizację świetlicy wiejskiej w Rudzicy −  

63 000 zł, 
− rewitalizację parku w Zarębie − 65 000 zł. 
Ustala się rozchody  w kwocie 2 112 180 zł,  
w tym kwota 1 863 000 zł dotyczy spłaty poŜyczki i 
kredytu zaciągniętego w 2004 r. na prefinansowanie 
zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – 
środki przedakcesyjne programu SAPARD, kwota 249 
180 zł przeznaczona jest na sfinansowanie spłat kre-
dytów i poŜyczek z lat ubiegłych zaciągniętych na bu-
dowę wodociągów, kanalizacji, dróg i Gminnego Gim-
nazjum w Zarębie. 

§ 5 

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych 
budŜetu gminy na 2005 r. 
1) przychody − 6 000 zł, 
2) wydatki − 6 000 zł. 
Szczegółowy plan przychodów i wydatków określa za-
łącznik nr 16 do uchwały. 

§ 6 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleco-
nych gminie z zakresu administracji rządowej zamyka-
ją się kwotą 755 127 zł. Plan finansowy zadań zleco-
nych Gminie Siekierczyn z zakresu administracji rzą-
dowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.  

2. Plan finansowy dochodów budŜetu państwa związa-
nych z realizacją zadań zleconych jednostkom samo-
rządu terytorialnego (opłaty za wydanie dowodów 
osobistych) stanowi załącznik nr 12. 

§ 7 

Wyodrębnia się w budŜecie środki do dyspozycji rad 
sołeckich w wysokości 2 500 zł zgodnie z planem finan-
sowym stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 8 
Ustala się rezerwy budŜetowe w wysokości ogółem − 30 
000 zł 
z tego: 
− rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane  

(w wysokości do 1% wydatków budŜetu), stanowiącą 
0,3% wydatków budŜetu gminy − 30 000 zł. 

§ 9 

1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 
roku w kwocie 2 190 040 zł stanowiącą 18,91% do-
chodów. 

2. Prognozę kwoty długu gminy Siekierczyn w 2005 r. i 
latach następnych zawiera załącznik nr 13. 

§ 10 

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach: 
a) przychody − 4 000 zł, 
b) wydatki − 4 000 zł. 
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 14. 

 

 

§ 11 

Ustala się dotacje dla jednostek nienaleŜących do sekto-
ra finansów publicznych w kwocie 45 050 zł co określa 
załącznik nr 15. 

§ 12 

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki na realiza-
cję Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
− dochody − 58 000 zł, 
− wydatki − 58 000 zł. 

§ 13 

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do reali-
zacji w 2005 r. i źródeł ich finansowania zawierają za-
łączniki nr 8 i 9 do uchwały. 

2. Limity wydatków na realizację Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego określone zostały w załączniku nr 
10 do uchwały. 

3. Wykaz zadań remontowych o wartości powyŜej  
10 000 zł planowanych do realizacji w 2005 roku za-
wiera załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 14 

Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w maksymal-

nej wysokości 200 000 zł w przypadku nierytmicznej 
realizacji dochodów budŜetowych. 

2) zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów/poŜyczek w 
wysokości do 1 691 432 zł na pokrycie występującego 
w ciągu roku budŜetowego  deficytu budŜetu  z prze-
znaczeniem na sfinansowanie części nakładów inwe-
stycyjnych budowy „VIII etapu kanalizacji w Siekierczy-
nie” − 875 946 zł, „modernizacji drogi gminnej Weso-
łówka − Pisarzowice ” – 611 866 zł , oraz  moderniza-
cji stołówki szkolnej – 203 620 zł.  
Spłata kredytów/poŜyczek któtkoterminowych nastąpi 
do dnia 31 grudnia 2005 roku, z tym Ŝe kredy-
ty/poŜyczki o których mowa w pkt 2) sfinansowane 
zostaną z przyrzeczonych środków pomocowych Unii 
Europejskiej . 

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem 
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 
budŜetowej i w zakresie zmian dotyczących zadań in-
westycyjnych, o ile nie naruszają wyłącznych kompe-
tencji Rady Gminy wynikających z art. 18 ustawy o 
samorządzie gminnym. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekier-
czyn. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 33 –  2615  – Poz. 754 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 33 –  2616  – Poz. 754 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 33 –  2617  – Poz. 754 

 


