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1445 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE ŃSKU  

z dnia 17 stycznia 2005 r. 

w sprawie bud Ŝetu Miasta i Gminy Pie ńsk na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, litera i ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. 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. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Ustala się dochody budŜetu miasta i gminy na rok 
2005 według źródeł w wysokości 14.205.068 zł, 
z tego: 
– wpływy z podatków i opłat – 3.382.420 zł, 
– dochody z majątku gminy – 814.600 zł, 
– udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu 

państwa – 1.608.259 zł, 
– pozostałe wpływy własne – 195.982 zł, 
– dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację zadań zleconych gminie z zakresu admi-
nistracji rządowej – 1.917.147 zł, 

– dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań własnych – 271.000 zł, 

– subwencje ogólne z budŜetu państwa – 5.895.160 
zł, 

– dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa  
z porozumień – 500 zł, 

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 
– 120.000 zł. 

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

§ 2 

II. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2005 w wysokości 
– 15.087.668 zł, 
z tego: 
1. Wydatki bieŜące – 13.104.368 zł, 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 

6.633.368 zł, 
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 

474.000 zł, 
– dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych 

na realizacje zadań publicznych – 224.000 zł, 
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– wydatki na obsługę długu publicznego – 90.000 
zł, 

– wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywanie pro-
blemów uzaleŜnień – 120.000 zł, 

– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez 
gminę – 113.287 zł. 

2. Wydatki majątkowe – 1.983.300 zł, 
w tym: 
– na finansowanie inwestycji – 1.973.300 zł, 
– na pomoc finansową udzielaną między na dofi-

nansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 
10.000 zł. 

Podział wydatków budŜetowych w układzie działów i 
rozdziałów klasyfikacji budŜetowej oraz przychodów i 
rozchodów zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

1. Ustala się niedobór budŜetu w wysokości  
882.600 zł (zał. nr 5): 
1) spłata rat kredytów        –    151.000 zł 
2) planowany kredyt        – 1.000.000 zł 
3) spłata udzielonej poŜyczki      –      33.600 zł 

2. Planowany kredyt bankowy zaciągnięty będzie na 
następujące zadanie pn.: 
a) Budowę hali sportowo-widowiskowej przy Gimna-

zjum w Pieńsku 

§ 4 

I. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budŜetem za-
kładów budŜetowych, środków specjalnych ustala się 
w następujących kwotach: 
1. Zakłady budŜetowe 

a) przychody        – 2.149.180 zł 
w tym: dotacja z budŜetu   –  ----------------- 

b) wydatki:        – 2.111.200 zł 
w tym: wpłaty nadwyŜki  
środków obrotowych    –  ----------------- 

2. Środki specjalne 
a) przychody w wysokości   –    217.800 zł 
b) wydatki w wysokości    –    221.800 zł 

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji  
kultury           –    474.000 zł 
w tym: ośrodki kultury      –    474.000 zł 
Zgodnie z załącznikami nr 6, 7 do niniejszej uchwa-ły. 

§ 5 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w kwocie 
– dochody         – 1.917.147 zł 
– wydatki          – 1.917.147 zł 
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącz-
nik nr 8. 

§ 6 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
– przychody w wysokości      – 45.000 zł 
– wydatki w wysokości       – 85.700 zł 
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7 

Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację za-
dań publicznych ustala się na kwotę 224.000 zł. Szczegó-
łowy podział dotacji z przeznaczeniem finansowania za-
dań określa załącznik nr 10. 

§ 8 

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost-
kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła-
snych zadań inwestycyjnych ustala się na kwotę 10.000 
zł. Szczegółowy podział wydatków z przeznaczeniem fi-
nansowania zadań określa załącznik nr 11. 

§ 9 

Ustala się rezerwę budŜetową w wysokości ogółem – 
100.000 zł, z tego: 
1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 

100.000 zł. 

§ 10 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji  
w roku 2005 w szczegółowości poszczególnych zadań 
zawiera załącznik nr 12 na kwotę  
1.973.300 zł. 

§ 11 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec okre-
su budŜetowego w kwocie 2.649.000 zł oraz moŜliwości 
jego spłaty w latach następnych zgodnie  
z załącznikiem nr 13. 

§ 12 

1. UpowaŜnia się Burmistrza do dokonywania zmian  
w planie wydatków polegających na przenoszeniu wy-
datków między rozdziałami i paragrafami w ramach 
tego samego działu. 

2. UpowaŜnia się Burmistrza do zaciągania kredytów 
krótkoterminowych w przypadku nieterminowej reali-
zacji dochodów w maksymalnej wysokości 600.000 zł. 
Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 
grudnia 2005 roku. 

3. UpowaŜnia się Burmistrza do udzielania poręczeń do 
wysokości 200.000,– zł. 

4. UpowaŜnia się Burmistrza do lokowania wolnych 
środków budŜetowych na rachunkach w innych ban-
kach. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy. 

§ 14 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAREK MARENDZIAK 
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1446 
UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE  

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie bud Ŝetu gminy na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 
oraz art. 109, 110, 112, 116 ust. 1 i 4, 118, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 oraz art.134 
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 
1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, 
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy w Głogowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości – 
9.704.837,– zł 
z tego: 
1) dochody z podatków i opłat  –  3.424.598,– zł 
2) udziały w podatkach stanowiących  

dochód budŜetu państwa   –  1.661.995,– zł 
3) dochody z majątku gminy   –     167.970,– zł 
4) pozostałe dochody     –     644.893,– zł 

w tym: 
– dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaŜ napojów  
alkoholowych      –       65.000,– zł 

5) dotacje celowe na zadania  
z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zlecone ustawami  –     982.829,– zł 

6) dotacje celowe na zadania  
własne         –     135.000,– zł 

7) dotacje z funduszy celowych  –       72.302,– zł 
8) subwencja ogólna z budŜetu  

państwa        –  2.615.250,– zł 
w tym: 
– część oświatowa – 2.286.877,– zł 
– część wyrównawcza – 328.373,– zł 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasy-
fikacji zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budŜetowe gminy w wysokości – 
9.067.237,– zł 

2. Z wydatków w ust. 1 przeznacza się na: 
1) wydatki bieŜące      – 8.170.046,– zł 

w tym na: 
a) wynagrodzenia     – 3.257.112,– zł 
b) pochodne od wynagrodzeń  –     696.972,– zł 
c) wydatki na obsługę długu  –     196.823,– zł 
d) wydatki na realizację zadań z zakresu ad- 

ministracji rządowej oraz inne zleconych gmi-
nom         –     982.829,– zł 

e) wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych   –       65.000,– zł 

f) dotacje        –     325.348,– zł 

z tego: 
– dotacje celowe na zadania bieŜące realizo-

wane na podstawie porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego oraz dla 
pozostałych jednostek sektora finansów pu-
blicznych – 9.950,– zł, 

– dotacje dla instytucji kultury –  
305.398,– zł, 

– dotacje na cele publiczne związane z reali-
zacją zadań gminy przez organizację poŜytku 
publicznego – 10.000,– zł, 

2) wydatki majątkowe inwestycyjne – 897.191,– zł. 
Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów 
klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwa-
ły. 

§ 3 

NadwyŜkę dochodów nad wydatkami w kwocie 637.600,– 
zł przeznacza się na spłatę poŜyczek i kredytu. 

§ 4 

Ustala się rozchody budŜetu w kwocie  – 637.600,– zł 
w tym: 
a) spłata poŜyczek z WFOŚiGW    – 167.600,– zł 
b) spłata kredytu z banku      – 470.000,– zł 

§ 5 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków spe-
cjalnych: 
1) Przychody w wysokości    – 119.256,– zł 
2) Wydatki w wysokości     – 130.327,– zł 

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

§ 6 

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zle-
conych gminie z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 
982.829,– zł. 

2. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z 
realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta-
wami stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 7 
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Wyodrębnia się środki do dyspozycji Rad Sołeckich  
w wysokości 6.638,– zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

§ 8 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w 2005 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 9 

Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego na lata 2005–2007 zawiera załącznik nr 
7 do uchwały. 

§ 10 

Wykaz dotacji celowych na zadania bieŜące realizowa-
nych na podstawie porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek sekto-
ra finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 8 do 
uchwały. 

§ 11 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napo-
jów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określo-
nych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych zawiera załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 12 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stano-
wiący załącznik nr 10 do uchwały. 

§ 13 

Plan wydatków jednostek budŜetowych – szkół – stanowi 
załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 14 

Wykaz dotacji dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 
12 do uchwały. 
 

§ 15 

Prognozowaną spłatę długu stanowi załącznik nr 13 do 
uchwały. 

§ 16 

W planie wydatków budŜetu gminy Głogów tworzy się 
rezerwę ogólną w wysokości 20.000,– zł. 

§ 17 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających 

na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i para-
grafami w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 

2. Zaciągania kredytów i poŜyczek krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowe-
go niedoboru do kwoty 1.500.000,– zł. 

3. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania 
inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej 
2.000.000,– zł. 

4. Lokowania wolnych środków w innych bankach niŜ 
bank obsługujący. 

5. Spłat zobowiązań: 
a) kredytu w kwocie      – 470.000,– zł 
b) poŜyczek w kwocie      – 167.600,– zł 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gło-
gów. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów  
i wszystkich sołectwach oraz Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

KRYSTYNA GRZEGOREK 
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1447 
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 30 grudnia 2004 r. 

w sprawie bud Ŝetu gminy na rok 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, 
art. 116 ust. 4, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gmi-
ny Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody bud Ŝetu gminy       39 622 823 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym: 
1) dochody własne       21 701 886 zł 

z tego: dochody z tytułu  
wydawania zezwoleń na sprzedaŜ  
napojów alkoholowych               160 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9 

2) subwencja ogólna         5 477 612 zł 
3) dotacje celowe na zadania bieŜące  1 536 341 zł 
4) dotacje na zadania inwestycyjne   10 906 984 zł 

2. Wydatki bud Ŝetu gminy      42 462 231 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym: 
1) wydatki bieŜące        21 133 131 zł 

z tego: 
– wydatki na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń    9 929 256 zł  
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 

– wydatki na obsługę długu           800 000 zł 
– wydatki na realizację programu  

profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych            160 000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 9 

– środki wyodrębnione do dyspo- 
zycji jednostek pomocniczych      25 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10 

2) wydatki majątkowe      21 329 100 zł 
z tego: 
– wydatki inwestycyjne realizo- 

wane w roku budŜetowym    21 329 100 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 3 

3. Deficyt budŜetu gminy w wysokości    2 839 408 zł 

§ 2 

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek  
w wysokości 12 671 322 zł nastąpi z dochodów wła-
snych gminy. 

2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach w kwocie  
15 510 730 zł będą: 
– poŜyczki na prefinansowanie programów w wyso-

kości 9 750 000 zł, 
– inne kredyty lub poŜyczki w wysokości  

5 760 730 zł. 

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów jed-
nostki samorządu terytorialnego na 2005 rok przed-
stawia załącznik nr 4. 

§ 3 

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleco-
nych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych 
zadań w wysokości 1 301 341 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 7. 

§ 4 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł. 
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 30 000 zł  

z przeznaczeniem na zorganizowanie ogniska lub koła 
muzycznego przy gimnazjum w Siechnicach. 

§ 5 

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8. 

2. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych 
przedstawia załącznik nr 11. 

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej, które podlegają przekazaniu do bu-
dŜetu państwa w wysokości 48 304 zł przedstawia za-
łącznik nr 12. 

4. Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w wysokości  
190 000 zł przedstawia załącznik nr 13. 

5. Wysokość dotacji podmiotowych z budŜetu gminy w 
wysokości 1 365 200 zł przedstawia załącznik  
nr 14. 

6. Prognozę kwoty długu na rok 2005 i lata następne 
przedstawia załącznik nr 15. 

7. Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącz-
nik nr 16. 

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środ-
ków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku 
przedstawia załącznik nr 17. 

§ 6 

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i poŜy-
czek krótkoterminowych w kwocie 1 000 000 zł zacią-
ganych przez Wójta Gminy na pokrycie występujące-
go w ciągu roku niedoboru budŜetu gminy. 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych 
środków budŜetowych w wybranych bankach. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 68 –  5891  – Poz. 1447 

3. UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowią-
zań w zakresie podejmowanych inwestycji  
o wartościach przekraczających wydatki ustalone na 
rok 2005 w załączniku nr 3. 

4. UpowaŜnia się Wójta Gminy do samodzielnego zacią-
gania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł nieobjętych 
wydatkami roku budŜetowego, które będą skutkować 
na wysokość wydatków budŜetowych w latach na-
stępnych. 

§ 7 

UpowaŜnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do: 
1) dokonywania przeniesień wydatków w budŜecie gminy 

między rozdziałami i paragrafami w ramach działów 
klasyfikacji budŜetowej, z wyjątkiem wydatków na in-
westycje, 

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy upowaŜnień do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków między paragrafami  
w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydat-
ków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
oraz wydatków inwestycyjnych, 

3) zaciągania długu w wysokości 15 510 730 zł,  
w tym do zaciągania zobowiązań w wysokości  

9 750 000 zł na prefinansowanie programów i projek-
tów określonych w załączniku nr 16, realizowanych z 
udziałem środków z Funduszy Strukturalnych i Fundu-
szu Spójności oraz do spłat zobowiązań Gminy w wy-
sokości 12 671 322 zł, w tym do spłaty zobowiązań w 
wysokości 9 750 000 zł z tytułu prefinansowania pro-
gramów i projektów określonych w załączniku nr 16, 
realizowanych z udziałem środków z Funduszy Struk-
turalnych i Funduszu Spójności. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta 
Katarzyna. 

§ 9 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
LEOPOLD GOMUŁKIEWICZ 

 
 


