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994 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU  

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 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 Miejska w Strze-
gomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości:  
41 360 564 zł, 
z tego: 
1. Dochody z podatków i opłat – 12 711 800 zł, 

w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych – 250 000 zł. 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa – 6 530 099 zł. 

3. Dochody jednostek budżetowych – 275 000 zł. 
4. Dochody z majątku gminy – 5 371 400 zł. 
5. Pozostałe dochody własne – 67 000 zł. 
6. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej – 3 883 843 zł. 
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy –  

614 000 zł. 

8. Dotacje celowe na zadania przyjęte w drodze poro-
zumień – 2 000 zł. 

9. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyska-
nych z innych źródeł – 577 900 zł. 

10. Subwencja ogólna – 11 327 522 zł, 
z tego: 
– część oświatowa – 10 239 344 zł, 
– część równoważąca – 1 088 178 zł. 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości:  
52 156 788 zł. 
Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
łącznie na: 
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1) Wydatki bieżące – 40 680 451 zł, 
w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 

195 949 zł, 
b) dotacje dla zakładów budżetowych –  

2 804 585 zł, 
c) dotacje dla instytucji kultury – 1 260 000 zł, 
d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją 

zadań gminy przez podmioty niezaliczone do sek-
tora finansów publicznych – 655 000 zł, 

e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej – 3 885 843 zł, 

f) wydatki na obsługę długu gminy – 550 000 zł, 
g) pozostałe wydatki – 13 329 074 zł. 

2) Wydatki majątkowe – 11 476 337 zł 
w tym wydatki inwestycyjne – 11 476 337 zł. 

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na 
realizację zadań określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
(250 000 zł). 
Szczegółowy podział wydatków i dochodów budżetowych 
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
zawierają załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej. 

§ 3 

Deficyt budżetowy (różnica między planowanymi 
dochodami a wydatkami) wynosi: 10 796 224 zł. 
1. Spłata przypadających w roku budżetowym rat poży-

czek i kredytów wynosi: 595 495 zł, 
z tego: 
a) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Wałbrzychu na kanalizację wsi Olszany –  
306 000 zł, 

b) spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Wałbrzychu na kanalizację Osiedla Wschód  
w Strzegomiu – 60 404 zł, 

c) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium 
na Kanalizację wsi Olszany – 120 000 zł, 

d) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium 
na Drogę w Kostrzy – 109 091 zł. 

2. Wykup obligacji komunalnych na budowę Hali Spor-
towej w Banku PEKAO S.A. – 1 000 000 zł. 
3. Deficyt budżetowy pokryty zostanie: 

– kredytem na realizację zadań inwestycyjnych:  
11 864 000 zł, 

– wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych: 527 719 zł. 

§ 4 

Uchwala się: 
1. Przychody i wydatki Zakładów budżetowych: 

– przychody         13 040 845 zł 
w tym dotacje z budżetu gminy    2 804 585 zł 

– wydatki          13 036 925 zł 
w tym wynagrodzenia  
łącznie z pochodnymi       6 938 763 zł 

2. Przychody i wydatki środków specjalnych: 
– przychody            13 500 zł 
– wydatki            13 500 zł 

3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
(zgodnie z załącznikiem nr 5a) 
– przychody         150 000 zł 
– wydatki          152 000 zł 

§ 5 

Tworzy się rezerwę ogólną do wysokości 1% wydatków 
budżetowych: 400 000 zł. 

§ 6 

Określa się limit wydatków na Wieloletni Program  
Inwestycyjny na lata 2005–2007 w wysokości  
45 532 095 zł (załącznik nr 9). 

§ 7 

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

§ 8 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 
budżetowego w wysokości: 16 790 632 zł. 

§ 9 

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

jącego w ciągu roku budżetowego deficytu budżeto-
wego do wysokości 2 000 000 zł, 

2) dokonywania zmian w planie wszystkich 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) spłaty zobowiązań wynikających z wymagalnych rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obli-
gacji komunalnych do wysokości 1 595 495 zł. 

§ 10 

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz  
może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę  
3 800 000 zł. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 12 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  
i w prasie lokalnej. 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
28 grudnia 2004 r. (poz. 994) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 44 –  3740  – Poz. 994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 44 –  3741  – Poz. 994 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
28 grudnia 2004 r. (poz. 994) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
28 grudnia 2004 r. (poz. 994) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ  

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu Gminy Szczytna na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmiana-
mi), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 r. 
w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR 
(Dz. U. Nr 208, poz. 2123) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami), Rada Miejska w Szczytnej, uchwala: 

 
 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu gminy  
w wysokości         – 12.919.733 zł 
z tego: 
1) dochody z podatków i opłat   –   2.022.600 zł 
2) udziały w podatkach      –   1.247.336 zł 
3) dochody z majątku gminy    –   2.249.000 zł 
4) dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż alkoholu –        80.000 zł 
5) dotacje celowe na zadania  

zlecone          –   1.392.873 zł 
6) dotacje celowe na zadania  

własne         –   1.232.000 zł 
w tym: 
– środki akcesyjne Unii  

Europejskiej       –      730.000 zł 
7) subwencja ogólna      –   4.504.274 zł 
8) pozostałe dochody własne    –      191.650 zł 
Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawie-
ra załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu gminy  
w wysokości        – 12.886.673 zł 
z tego: 
1) wydatki bieżące      – 11.011.113 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia      –   4.142.947 zł 
– pochodne od wynagrodzeń  –      862.559 zł 
– dotacja podmiotowa  

dla przedszkola      –      472.000 zł 
– dotacje podmiotowe  

dla instytucji kultury     –      408.800 zł 
– dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych  
       –        60.000 zł 

– wydatki na realizacje zadań określo- 
nych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w kwocie       –        80.000 zł 

– wydatki na obsługę długu  
publicznego       –      401.100 zł 

2) wydatki na finansowanie  
inwestycji        –   1.875.560 zł 
z tego: 
– wydatki inwestycyjne wg załącznika  

nr 9          –      945.516 zł 

– wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi według załącznika nr 10 do ni-
niejszej uchwały      –  930.000 zł 

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji bu-
dżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dochody i wydatki gminy w układzie działów i rozdzia-
łów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 33.060 zł. 

§ 3 

Spłata rat kredytu przypadających w roku 2005  
w wysokości 733.060 zł zostanie pokryta z nadwyżki 
dochodów nad wydatkami. 
Wynikający z tego deficyt w wysokości 700.000 zł pokry-
ty zostanie kredytem lub pożyczką. Rozdysponowanie 
nadwyżki budżetowej oraz finansowanie deficytu przed-
stawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
i środków specjalnych: 
1. Zakłady budżetowe: 

1) Przychody       – 2.029.936 zł 
2) Wydatki        – 2.030.695 zł 
Według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Środki specjalne: 
1) Przychody       –      33.370 zł 
2) Wydatki        –      41.121 zł 
Według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) Przychody          –     52.000 zł 
2) Wydatki           –     52.000 zł 
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 14 do niniej-
szej uchwały. 

§ 6 

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakre-
su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ustawami oraz dotacje celowe, związane z reali-
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zacją tych zadań w wysokości – 1.392.873 zł według 
załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Wyodrębnia się środki dla jednostek pomocniczych gmi-
ny w wysokości – 42.200 zł według załącznika  
nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 
401.100 zł, w tym: 
– odsetki z tytułu spłat kredytów – 389.100 zł, 
– z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 

w wysokości – 12.000 zł. 

§ 9 

Rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu) w 
wysokości – 105.000 zł. 
Rezerwę celową w wysokości (do 5% planowanych wy-
datków) w wysokości – 202.350 zł. 
z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe  
w jednostkach budżetowych kwota 47.350 zł oraz pod-
wyżki wynagrodzeń o wskaźnik 103% wraz z pochodnymi 
od wynagrodzeń (ZUS i FP) dla pracowników jednostek i 
zakładów budżetowych w wysokości – 155.000 zł. 

§ 10 

Informację o stanie zadłużenia i zobowiązań finansowych 
gminy przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Prognozę długu gminy Szczytna przedstawia załącznik 
nr 13 do niniejszej uchwały. 
 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna do: 

1) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów 
do wysokości – 1.230.000 zł, 
w tym pożyczki w wysokości 730.000 zł na prefinan-
sowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodaro-
wanie terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w 
Szczytnej”, którego współfinansowanie planowane 
jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, 

2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do 
wysokości – 1.000.000 zł, 

3) dokonywania zmian w budżecie tj. przenoszenia wy-
datków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej w ramach działów za wyjątkiem dotacji. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 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. 

§ 16 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na 
terenie miasta i gminy Szczytna. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJKIEJ 

 
WOJCIECH SZLOSBERGER 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmian.), art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124, 128 ust. 2 pkt 1 
i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zmian.) Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 
12.233.605 zł w podziale na działy, rozdziały i para-
grafy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje: 
1) Dochody własne i z funduszy celowych  

– 8.209.300 zł, w tym: 
a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odręb-

nymi ustawami – 1.758.500 zł; 
b) udziały w podatkach stanowiących dochody bu-

dżetu państwa – 1.285.250 zł; 
c) dochody z majątku gminy – 1.765.000 zł; 
d) dochody z funduszy celowych (ZPORR)  

– 3.285.750 zł; 
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych – 60.000 zł; 
f) pozostałe dochody – 54.800 zł; 

2) Subwencja ogólna – 2.476.321 zł, w tym: 
a) część oświatowa subwencji ogólnej – 1.645.993 zł; 
b) cześć wyrównawcza subwencji ogólnej – 830.328 

zł; 
3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 1.547.984 zł, w 

tym: 
a) na zadania własne – 554.100 zł; 
b) na zadania zlecone – 993.884 zł. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości – 
11.712.941 zł w podziale na działy, rozdziały i para-
grafy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się: 
a) wydatki bieżące w wysokości – 7.196.941 zł, 

w tym: 
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 

3.146.000 zł, 
• dotacje – 38.000 zł, 
• wydatki na obsługę długu Gminy –  

180.000 zł; 
b) wydatki majątkowe na kwotę – 4.516.000 zł, 

w tym wydatki inwestycyjne – 4.516.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 60.000 
zł. 

§ 3 

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 
520.664 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredy-
tów przypadających do spłaty w 2005 r. 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, 
o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik  
nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku 
budżetowego w wysokości 2.242.851 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych  
w następujących kwotach: 
1) przychody w wysokości – 24.700 zł; 
2) wydatki w wysokości – 24.700 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
1) przychody w wysokości – 10.000 zł; 
2) wydatki w wysokości – 10.000 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości zł; 
w tym: 
1) dla niepublicznego przedszkola – 270.000 zł; 
2) dla Centrum Kultury – 80.000 zł; 
3) dla Biblioteki Miejskiej – 60.000 zł. 

§ 8 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami nr 8, 9 i 
10 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków 
na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z 
załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 44 –  3778  – Poz. 996 

§ 10 

Tworzy się rezerwę budżetową – ogólną w wysokości 
9.987 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie. 

§ 11 

1. Uzyskane przez Urząd Miasta w Jedlinie Zdroju zwro-
ty wydatków dokonanych w tym samym roku budże-
towym przyjmowane są na subkonto wydatków i 
zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budże-
towym. 

2. Uzyskane przez Urząd Miasta w Jedlinie Zdroju zwro-
ty wydatków dokonanych w poprzednich latach bu-
dżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i 
podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gmi-
ny. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 

przypadku nieterminowej realizacji dochodów – mak-
symalnie do 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien 
być spłacony do dnia 31 grudnia 2005 r.; 

2) dokonywania wszystkich zmian w planie wydatków z 
wyłączeniem przeniesień planu wydatków między 
działami klasyfikacji budżetowej; 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach bankowych – również w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; 

4) spłaty zobowiązań Gminy Jedlina Zdrój. 

§ 13 

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 
zł (słownie: jeden milion złotych). 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tabli-
cach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie 
całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera d i litera i oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 109, art. 124 
i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu gminy w wysokości:   
22 900 527 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  
z tego: 

1) wpływy z podatków – 4 757 070 zł, 
2) wpływy z opłat – 571 000 zł, 
3) dochody z majątku gminy – 2 140 593 zł, 
4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami – 3 090 zł, 

5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należ-
ności stanowiących dochody gminy –  
57 000 zł, 

6) odsetki od środków finansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy –  
20 000 zł, 

7) inne dochody należne gminie – 301 186 zł, 
8) udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych – 3 489 251 zł, 
9) udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych – 108 900 zł, 
10) subwencja ogólna – 8 693 886 zł, 

w tym: 
– część wyrównawcza subwencji ogólnej –  

1 161 365 zł, 
– część równoważąca subwencji ogólnej – 434 

150 zł, 
– część oświatowa subwencji ogólne –  

7 098 371 zł, 
11) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej – 2 358 051 zł, 
12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gminy – 
399 000 zł, 

13) dotacje celowe na zadania realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego na mocy po-
rozumień zawartych z organami administracji 
rządowej – 1 500 zł. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy w wysokości –  
24 691 684 zł. 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
z tego: 
1) wydatki bieżące – 23 348 184 zł, 

a) wynagrodzenia – 9 197 466 zł, 
b) pochodne od wynagrodzeń – 1 879 194 zł, 

c) dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z za-
łącznikiem nr 5 – 1 146 085 zł, 
w tym: 
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowe-

go – 123 700 zł, 
– dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego 

– 150 000 zł, 
– dotacje podmiotowe – 684 055 zł, 
– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sekto-

ra finansów publicznych i niedziałających  
w celu osiągnięcia zysku – 223 980 zł, 

d) środki wyodrębnione do dyspozycji samorządów 
mieszkańców, 
zgodnie z załącznikiem nr 6 – 44 750 zł, 

e) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek – 
238 700 zł, 

2) wydatki majątkowe – 1 343 500 zł, 
w tym: 
wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały – 1 303 500 zł. 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  
1 791 157 zł. 

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  
w kwocie 1 278 843 zł nastąpi z dochodów gminy. 

3. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach w wysokości  
3 070 000 zł będzie kredyt bankowy. 

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zwią-
zanych z finansowaniem wydatków nieznajdujących 
pokrycia w dochodach, zawiera załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Prognozę długu gminy na lata 2004–2010 przedsta-
wia załącznik nr 11. 

§ 4 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł i 
wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych” w wysokości 200.000 zł. 

§ 5 

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych 
gminie zadań zleconych z zakresu administracji rzą-
dowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych 
zadań w wysokości 2 358 051 zł. 
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2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodręb-
nionych na finansowanie zadań zleconych gminie 
określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 
81 170 zł. 

§ 7 

1. Przychody i wydatki gminnych zakładów budżeto-
wych, zgodnie z załącznikiem nr 8, 
w tym: 
1) przychody w wysokości – 4 981 000 zł, 

w tym dotacja z budżetu – 273 700 zł, 
2) wydatki w wysokości – 4 870 600 zł, 

w tym wynagrodzenia i pochodne –  
1 884 220 zł. 

2. Przychody i wydatki środka specjalnego, zgodnie  
z załącznikiem nr 9, 
w tym: 
1) przychody w wysokości – 217 340 zł, 
2) wydatki w wysokości – 217 340 zł. 

3. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załączni-
kiem nr 10 do niniejszej uchwały, 
w tym; 
1) przychody w wysokości – 65 000 zł, 
2) wydatki w wysokości – 65 000 zł. 

§ 8 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 
1) dokonywania zmian w budżecie miasta i gminy Syców 

dotyczących przeniesień planowanych wydatków 
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 
klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wy-
datków inwestycyjnych dotyczących Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego, 

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień plano-
wanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziała-
mi w danym dziale klasyfikacji budżetowej  
w ramach planu finansowego jednostki z wyjątkiem 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydat-
ków inwestycyjnych, 

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do 
wysokości 500.000 zł, 

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 
500.000 zł, 

5) udzielania pożyczek krótkoterminowych dla jednostek 
organizacyjnych gminy do kwoty 200 000 zł, 

6) spłaty zobowiązań kredytowych określonych w § 3 
ust. 2 niniejszej uchwały, 

7) dokonywania lokat przejściowo wolnych środków na 
rachunkach w wybranych przez siebie bankach. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 10 

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. 

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CICHOŃ 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt.10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591) i art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, 
poz. 148), oraz art. 403, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy uchwala, co następu-
je: 

 
 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2005  
w wysokości – 7 245 935 zł, 
z tego dochody według ważniejszych źródeł: 
• wpływy z podatków – 1 705 157 zł, 
• wpływy z opłat – 100 464 zł, 
• dochody z majątku Gminy – 194 530 zł, 
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należ-

ności stanowiących dochody gminy – 15 850 zł, 
• dotacje celowe na zadania z zakresu administracji 

rządowej – 619 325 zł, 
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania własne – 116 000 zł, 
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-

zację inwestycji – 165 000 zł, 
• subwencja ogólna – 3 963 680 zł, 

w tym:  
– subwencja oświatowa – 2 494 218 zł, 
– subwencja wyrównawcza – 1 469 462 zł, 

• inne dochody należne gminie – 365 929 zł. 
Szczegółowy podział dochodów budżetowych  
w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2005  
w wysokości – 7 366 996 zł, 
z wyodrębnieniem: 
1) wydatków bieżących – 6 801 996 zł, 

w tym: 
• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 

3 912 831 zł, 
• wydatków na obsługę długu publicznego –  

52 439 zł, 
• wydatków na realizacje zadań określonych  

w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych – 55 000 zł, 

• dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu te-
rytorialnego oraz przez osobę fizyczną –  
97 590 zł, 

• dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 
kultury – 140 000 zł, 

• środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek 
pomocniczych gminy – 25 000 zł, 

2) wydatki majątkowe – 565 000 zł. 

Szczegółowy podział wydatków budżetowych  
w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości  
121 061 zł. 

2. Przypadająca w roku 2005 spłata zobowiązań  
z tytułu kredytów w wysokości 418 332 zł nastąpi z 
dochodów gminy. 

3. Źródłem finansowania wydatków na inwestycje nie-
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bę-
dzie kredyt w wysokości 539 393 zł. 

Szczegółowy podział kwot w układzie klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych  
w wysokości: 
• przychody – 118 000 zł, 
• wydatki – 118 000 zł. 
Szczegółowy podział przychodów i wydatków środków 
specjalnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości: 
• przychody – 10 000 zł, 
• wydatki – 10 000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z za-
kresu administracji rządowej: 
• dochody – 619 325 zł, 
• wydatki – 619 325 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wyso-
kości 25 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7 

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości  
10 000 zł. 

§ 8 
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Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych 
do realizacji w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
niniejszej uchwały. 

§ 9 

Ustala się prognozę długu Gminy na koniec roku budże-
towego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) dokonywania zmian w budżecie gminy dotyczących 

przeniesień planowanych wydatków między rozdzia-
łami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem dota-
cji i wydatków inwestycyjnych, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do 
wysokości 290 000 zł, 

3) samodzielnego zaciągania przez Wójta gminy zobo-
wiązań do wysokości 990 000 zł, 

4) spłaty zobowiązań kredytowych określonych w § 2 
ust. 2 niniejszej uchwały. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny w Dziadowej Kłodzie oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców War-
szawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

2) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

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