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1182 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  

z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 110, art.119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, 
poz. 148 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miej-
ska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę – 
21.632.998,– 
z tego: 
– dochody z podatków i opłat – 5.873.872,–, 
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa – 5.503.263,–, 
– wpływy z usług jednostek budżetowych – 28.616,–, 
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 

130.000,–, 
– dochody z majątku gminy – 2.286.000,–, 
– subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.730.579,–, 

– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej – 
1.504.191,–. 

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik 
nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, nato-
miast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3. 

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę – 
23.440.186,– 
z tego: 
– wydatki bieżące       – 17.710.686,–; 

w tym: 
wynagrodzenia i pochodne    –   7.316.637,–; 
wydatki remontowe (zał. nr 8)  –   1.762.305,–; 
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dotacje (zał. nr 13)      – 1.870.694,–; 
obsługa długu publicznego    –    152.754,–; 

– wydatki majątkowe (zał. nr 9)   – 5.729.500,–. 
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa za-
łącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącz-
nik nr 5. 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2005  
w wysokości 1.807.188,–. 

2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących 
pokrycia w dochodach budżetu gminy na rok 2005 w 
wysokości 3.450.000,– będą: 
a) pożyczka pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w wysokości 750.000,– z przeznacze-
niem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa 
stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i ru-
rociągiem przesyłowym.” 

b) zaciągnięte pożyczki i kredyty z przeznaczeniem 
na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 
2.700.000,– 

3. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek prze-
znacza się dochody budżetowe w wysokości 
1.642.812,– zgodnie z załącznikiem nr 6. 

4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem 
deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 do 
uchwały. 

5. Prognoza długu gminy na rok 2005 i lata następne 
stanowi załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 4 

Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem 
w wysokości 468.222,– w następującym układzie: 
1. Rezerwa ogólna – 45.820,–. 
2. Rezerwy celowe na kwotę – 422.402,– 

– z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń 
pracowników pedagogicznych szkół na terenie 
gminy – 357.402,–, 

– z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związa-
nych z obsługą świadczeń rodzinnych – 20.000,–, 

– z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikają-
cych z przygotowania wniosków do funduszy struk-
turalnych – 45.000,–. 

§ 5 

Ustala się dochody i wydatki na finansowanie zadań  
z zakresu administracji rządowej, określone załącznikiem 
nr 7 na kwotę 1.504.191,–. 

§ 6 

Ustala się dotacje z budżetu gminy z podziałem na: 
1. Dotacje przedmiotowe udzielone dla zakładów budże-

towych w wysokości 211.000,– zgodnie z załączni-
kiem nr 14. 

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla: 
– Instytucji kultury w wysokości 308.381,– 
– Przedszkola w wysokości 991.563,– 
– Niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-

wychowawczej w wysokości 86.250,– 
3. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożar-

nych w wysokości 50.000,– 

4. Dotacje celowe udzielone dla podmiotów nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych i nie działają-
cych w celu osiągnięcia zysku w wysokości 223.500,– 

Wysokość udzielonych dotacji wynosi ogółem 
1.870.694,– przedstawia je załącznik nr 13. 

§ 7 

Określa się dochody z tytułu wydania zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację 
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na kwotę 130.000,–. 

§ 8 

1. Ustala się zakres zadań inwestycyjnych na rok 2005 
w wysokości 5.729.500,– wg załącznika  
nr 9. 

2. Ustala się zakres zadań remontowych na rok 2005 w 
wysokości 1.762.305,– wg załącznika nr 8. 

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne określone w załączniku nr 10. 

§ 9 

Ustala się plan przychodów w wysokości 35.300,–  
i wydatków na poziomie 35.000,– Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10 

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków spe-
cjalnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 11 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budże-
towych gminy zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 12 

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy w 2005 r. pożyczek i porę-
czeń krótkoterminowych w kwocie 100.000,– dla jedno-
stek organizacyjnych gminy. 

§ 13 

Ustala się termin wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń 
pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2005 r. 

§ 14 

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

jącego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy  
w wysokości 800.000,– 

2. Zaciągnięcia długu na wydatki nie znajdujące pokry-
cia w dochodach budżetowych 2005 r. do kwoty 
2.700.000,– z przeznaczeniem na zadania inwesty-
cyjne wynikające z planu inwestycji na rok 2005. 

3. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach bankowych. 

5. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialne-
go. 

6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek 
organizacyjnych do dokonywania przeniesień plano-
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wanych wydatków jednostek w oparciu o plan finan-
sowy, z wyjątkiem następujących paragrafów: 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne, 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Twardogóra. 

§ 16 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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1183 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE  

z dnia 26 stycznia 2005 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kamienna Góra na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 
2, art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środo-
wiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska 
w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu miasta na 2005 rok w wysokości:  
37 295 701 zł 
w tym: 
1. Dochody z podatków i opłat      7 530 500 zł 

w tym 
– z tytułu opłat za wydawane  

zezwolenia na sprzedaż alkoholu    300 000 zł 
2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących 

dochód budżetu państwa       6 479 068 zł 
3. Dochody komunalnych jednostek  

budżetowych              351 934 zł 
4. Dochody z majątku miasta       8 170 047 zł 
5. Pozostałe dochody własne             101 120 zł 
6. Subwencja ogólna z budżetu  

państwa            9 816 876 zł 
w tym: 
– część oświatowa         6 894 754 zł 
– część wyrównawcza       2 453 755 zł 
– część równoważąca           468 367 zł 

7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej          4 289 256 zł 

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 
bieżących zadań własnych       556 000 zł 

9. Dotacje celowe na zadania realizowane na pod-stawie 
porozumień z organami administracji rządowej    
             900 zł 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera za-
łącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów 
i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wydatki budżetu miasta na rok 2005 w wysokości  
43 501 701 zł, 
w tym: 
I. Wydatki bieżące w wysokości: 33 400 951 zł, 

w tym 
1. Na wynagrodzenia – 9 613 321 zł. 
2. Pochodne od wynagrodzeń – 1 865 026 zł. 
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych,  

w tym: 
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych 

– przedszkola (dotacja stanowiąca kwotową 
różnicę między kosztami bieżącego 
utrzymania a osiąganymi przychodami) – 
2 300 000 zł, 

b) dla instytucji kultury, w tym: 

– Miejska Biblioteka  
Publiczna        330 000 zł 

– Muzeum Tkactwa  
Dolnośląskiego      370 000 zł 

– Centrum Kultury     380 000 zł 
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, 

nie powiązanych z budżetem gminy, przezna-
czone na realizację własnych zadań gminy – 199 
000 zł, 
z tego w zakresie: 
– rozpowszechniania turystyki      6 000 zł 
– kultury fizycznej i sportu      100 000 zł 
– z zakresu pomocy społecznej        3 000 zł 
– na ochronę zabytków         15 000 zł 
– kultury i ochrony dziedzictwa  

narodowego            75 000 zł 
5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji 

Europejskiej – 495 000 zł. 
6. Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 

na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 50 
000 zł. 

7. Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej – 25 000 zł. 

8. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 
475 000 zł. 

9. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń  
50 000 zł. 

10. Na realizację programu przeciwdziałania alkoho-
lizmowi – 300 000 zł. 

II. Wydatki majątkowe w wysokości – 10 100 750 zł. 
III. Określa się wydatki na projekty realizowane  

w 2005 roku dofinansowywane ze środków unijnych 
(fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)  
w wysokości 6 090 000 zł, 
w tym na zadania: 
„Przebudowa drogi – ul. Magazynowa” –  
250 000 zł. 
„Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z 
zachodnią pierzeją Starego Rynku” w wysokości – 2 
500 000 zł. 
„Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego 
w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – I etap” – 140 
000 zł. 
„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek 
zdrowia” – 1 200 000 zł. 
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„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki 
wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej”  
– opracowanie dokumentacji technicznej –  
2 000 000 zł. 
Szczegółowy podział wydatków budżetowych  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz prze-
widzianych do realizacji zadań publicznych  
z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy 
społecznej określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3 

1. Ustala się przychody w kwocie 7 550 000 zł,  
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty na dofinan-
sowanie niżej wymienionych zadań: 
„Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego wraz z 
zachodnią pierzeją Starego Rynku – w wysokości 2 
500 000 zł. 
„Budowa budynku socjalnego przy ul. Szpitalnej” – 1 
350 000 zł. 
„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki na ośrodek 
zdrowia” – 1 200 000 zł. 
„Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki 
wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej”  
– opracowanie dokumentacji technicznej –  
2 000 000 zł. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 1 etap  
500 000 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do mniejszej uchwały. 

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 344 000 zł, z tego: 
– spłata rat pożyczek z NFOŚiGW       250 000 zł 
– spłata rat pożyczek z WFOŚi GW      558 900 zł 
– spłata kredytów            535 100 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie –  
6 206 000 zł. 

§ 4 

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudże-
towej ustala się w następujących kwotach: 
a) Przychody: 

– Zakładów budżetowych  
w wysokości         3 239 695 zł 
w tym dotacje z budżetu  
miasta w wysokości       2 300 000 zł 

– środków specjalnych  
w wysokości               396 773 zł 

b) Wydatki bieżące: 
– zakładów budżetowych  

w wysokości         3 239 695 zł 
– środków specjalnych  

w wysokości               395 073 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 
a) Przychody w wysokości       80 000 zł 
b) Wydatki w wysokości        80 000 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie 
przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym: 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany 
finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz zadań realizowanych na pod-
stawie porozumień z organami administracji rządowej 
określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 300 
000 zł. 

§ 7 

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredy-
tów krótkoterminowych do kwoty 800 000 zł, którą 
Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie wystę-
pujących w ciągu roku niedoborów środków budżeto-
wych. 

2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę  
800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodziel-
nie zaciągnąć. 

§ 8 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  
1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przenie-

sień wydatków między rozdziałami i paragrafami kla-
syfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących: 
a) wydatków bieżących, 
b) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące za-

kupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwa-
lifikującego się do środków trwałych oraz  
z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, 

c) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyj-
nych na wydatki bieżące. 

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów 
dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące 
zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi do-
tacjami. 

§ 9 

Prognozuje się na koniec 2005 roku łączną wysokość 
długu w kwocie 12 158 160 zł, zgodnie z załączonym 
zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej 
uchwały. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§ 11 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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1184 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 26 stycznia 2005 r. 
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera d, e i i ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 124 i art. 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 o 
ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Ko-
warach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniej-
szych źródeł – 15.630.080 zł, 
z tego: 

1) wpływy z podatków i opłat – 4.316.400 zł, 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-

daż napojów alkoholowych – 120.000 zł, 
3) udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa – 2.971.629 zł, 
4) wpływy od jednostek organizacyjnych miasta – 

250.912 zł, 
5) dochody z majątku gminy – 672.600 zł, 
6) pozostałe dochody własne – 107.988 zł, 
7) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinanso-

wanie zadań własnych gmin – 357.100 zł, 
8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej – 
2.362.006 zł, 

9) dotacje otrzymane z funduszy celowych – 90.633 
zł, 

10) subwencje ogólna z budżetu państwa – 
4.380.812 zł, 
z tego: 
– część oświatowa – 3.277.735 zł, 
– część równoważąca – 377.563 zł, 
– część wyrównawcza – 725.514 zł. 

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości – 
15.904.573 zł, 
z tego: 
1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wła-

snych miasta oraz zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej – 15.048.429 zł, 
w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 

5.581.130 zł, 
b) wydatki na realizację zadań zleconych  

gminie z zakresu administracji rządowej – 
2.362.006 zł, 

c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 
370.732 zł, 

d) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w 
Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) miedzy jed-
nostkami samorządu terytorialnego  
z zakresu: 

– prowadzenia Gimnazjum w Kowarach – 
1.457.091 zł, 

– wspólnej promocji Gmin Powiatu Jelenio-
górskiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Mia-
sta Jelenia Góra – 10.000 zł, 

e) dotacje celowe na finansowanie zadań  
zleconych do realizacji podmiotom nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych – 
130.000 zł, 

g) wydatki na obsługę długu publicznego – 
156.815 zł, 
z tego: 
– obsługa kredytu i pożyczek – 17.615 zł, 
– poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich 

– 139.200 zł, 
h) wydatki na realizację zadań określonych  

w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych – 120.000 zł, 

2) wydatki majątkowe – 856.144 zł. 
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 2 

1. Ustala się niedobór budżetu miasta w wysokości – 
274.493 zł. 

2. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu miasta, o którym 
mowa w pkt 1, oraz przypadających w roku budżeto-
wym spłaty rat: 
1) kredytu z Banku Ochrony Środowiska –  

172.875 zł, 
2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – 168.000 zł, 
będą wolne środki w wysokości 615.368 zł. 

§ 3 

1. Ustala się przychody i rozchody zakładów, gospo-
darstw pomocniczych oraz środków specjalnych: 
1) zakłady budżetowe: 

a) przychody – 4.499.000 zł, 
w tym: dotacje z budżetu miasta – 0 zł, 

b) rozchody – 4.495.000 zł, 
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu miasta – 0 zł. 
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2) środki specjalne: 
a) przychody – 114.450 zł, 
b) wydatki – 146.643 zł. 

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych  
w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich 
rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w 
następujących kwotach: 
1) Miejski Ośrodek Kultury – 301.850 zł, 
2) Miejska Biblioteka Publiczna – 68.882 zł. 

§ 4 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych miastu ustawami w wysokości: 
– dochody – 2.362.006 zł, 
– wydatki – 2.362.006 zł. 
Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 5 do 
uchwały. 

§ 5 

Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji  
w roku budżetowym w wysokości 856.144 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do uchwały. 

§ 6 

Ustala się dotację na zadania zlecone realizowane przez 
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 
w kwocie 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
uchwały. 

§ 7 

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku bu-
dżetowego w wysokości 172.875 zł oraz możliwości jego 
spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 
do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
przychody:     86.212 zł 
rozchody:   121.000 zł 
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do 
niniejszej uchwały. 

§ 9 

Ustala się rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w 
kwocie 120.000 zł. 

§ 10 

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

nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej 
wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zo-
stać spłacony do dnia 31 grudnia  
2005 roku, 

2) podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej planowane wy-
datki w roku budżetowym do kwoty  
1.200.000 zł, 

3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachun-
kach krótkoterminowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach 
skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu mia-
sta w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdzia-
łami i paragrafami w ramach tego samego działu kla-
syfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na fi-
nansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla 
zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych 
jednostek niepublicznych, 

5) przekazania uprawnień kierownikom podległych jed-
nostek budżetowych do dokonywania przeniesień pla-
nowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wy-
datków dotyczących wynagrodzeń osobowych. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 12 

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 
 

TADEUSZ CWYNAR 
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1185 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, z 2001 r., 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 
z późn. zm.) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości –  
8.682.271 zł, 
w tym: 
– dochody własne – 3.776.583 zł, 
– dotacje – 1.271.672 zł, 
– subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.023.704 

zł, 
– pozostałe dochody – 610.312 zł. 

2. Podział dochodów według działów, rozdziałów  
i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości –  
7.866.779 zł, 
w tym: 
a) wydatki bieżące – 7.334.394 zł, 

z tego: 
– wydatki na wynagrodzenia – 2.905.097 zł, 
– wydatki pochodne od wynagrodzeń – 603.650 

zł, 
– dotacje – 632.000 zł, 
– wydatki na obsługę długu – 60.310 zł, 

b) wydatki inwestycyjne – 532.385 zł, 
w tym: 
• dotacje dla zakładu budżetowego –  

50.000 zł. 
2. Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji bu-

dżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 
3. Wydatki budżetowe na rok 2005 w układzie działów i 

rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 3 

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 815.492 zł. 
2. Źródła finansowania wydatków nie znajdujących po-

krycia w dochodach stanowią pożyczki długotermino-
we w kwocie 30.000 zł zaciągnięte w latach 2005–
2007 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji 
p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie 
– dokumentacja”. 

3. Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających  
w roku budżetowym 2005 wynosi 845.492 zł. 

4. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z 
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi za-
łącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Prognoza kwoty długu na 2005 r. i lata następne sta-
nowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżeto-
wych w wysokości 324.000 zł, w tym: 
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bardzie – 324.000 zł, 
z przeznaczeniem na: 
– eksploatacje budynków komunalnych –  

280.000 zł, 
– utrzymanie zieleni miejskiej – 20.000 zł, 
– zimowe utrzymanie dróg gminnych – 24.000 zł. 

§ 5 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych oraz środków specjalnych w następują-
cych kwotach: 
– przychody – 1.450.120 zł, 

w tym dotacje z budżetu – 324.000 zł, 
– wydatki – 1.369.420 zł. 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 
na jednostki organizacyjne w układzie klasyfikacji bu-
dżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w za-
łączniku nr 6 do uchwały. 

§ 6 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2005 r. 

2. Plan przychodów i wydatków stanowi załącznik  
nr 7 do uchwały. 

§ 7 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych gminie w wysokości: 
– dotacje celowe – 1.012.272 zł, 
– wydatki – 1.012.272 zł, 
– w tym: inwestycyjne – 15.000 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej na 2005 rok określa 
załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 8 

1. Ustala się dotacje dla innych jednostek organizacyj-
nych w kwocie 303.000 zł, w tym: 
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– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
w kwocie – 257.000 zł, 

– dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie – 
46.000 zł. 

2. Wykaz dotacji dla innych jednostek organizacyjnych 
w 2005 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 9 

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do reali-
zacji w 2005 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszej 
uchwały. 

§ 10 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realiza-
cję zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
wysokości 76.350 zł. 

§ 11 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 69.399 zł, co 
stanowi 0,89% planowanych wydatków budżetowych na 
2005 rok. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do: 
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych 

na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru 
budżetu do kwoty 300.000 zł. 

2. Dokonywania zmian w budżecie w postaci przeniesie-
nia wszystkich wydatków między rozdziałami  
i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżeto-
wej. 

3. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków kierownikom in-
nych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem 
wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych 
od wynagrodzeń. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach w innych bankach. 

5. Zaciągania długu związanego z finansowaniem wy-
datków nie znajdujących pokrycia w dochodach oraz 
do spłaty zobowiązań przypadających na rok 2005 z 
tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

§ 13 

1. Ustala się kwotę 6.500.000 zł, do której Burmistrz 
Miasta i Gminy może zaciągać zobowiązania w za-
kresie podejmowania inwestycji i remontów. 

2. Określa się kwotę 150.000 zł, do której Burmistrz 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bardo. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 

§ 16 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MARTA MAJKOWSKA 
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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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