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1714 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Gminy Stronie Ślwssie na ros żeeu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) art. 109, 116, 117, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz. 627 ze 
zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następujed 

 
 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu gminy  
w wysosości  15 ż8e 8e8 zł 
1. Dochody własne  8 967 860 zł  

w tymd 
– dochody z podatków i opłat  3 753 360 zł 
– udziały we wpływach z podatku  

dochodowego od osób prawnych 30 000 zł 
– udziały we wpływach z podatku  

dochodowego od osób fizycznych 1 955 000 zł 
– dochody z majątku gminy  3 036 500 zł 
– dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych  110 000 zł  
pozostałe dochody  83 000 zł 

2. Dotacje celowe w wysokości  3 058 462 zł  
w tymd 
– dotacje celowe na zadania zlecone  2 811 462 zł 
– dotacje celowe na zadania własne  247 000 zł 

3. Subwencja ogólna w wysokości  3 254 486 zł 
w tymd 
– część wyrównawcza  598 275 zł 
– część równoważąca  56 027 zł 
– część oświatowa  2 600 184 zł  

Prognozę dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwa-
ły budżetowej. 

§ 2 

Ustala się wydatsi budżetu gminy  
w wysosości  15 443 3ż8 zł 
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1. Wydatki bieżące  12 273 328 zł  
w tymd 
– wydatki na obsługę długu  150 000 zł 
– dotacje 1 305 000 zł 
– wydatki na realizacją profilaktyki  

i rozwiązywania problemów  
alkoholowych i zwalczanie  
narkomanii  110 000 zł 

– wynagrodzenia i pochodne  4157 222 zł 
– pozostałe wydatki rzeczowe  6551 106 zł 

2. Wydatki majątkowe  3 170 000 zł  
Podział wydatków wyszczególnia załącznik nr 2 i 3 do 
uchwały budżetowej . 

§ 3 

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  162 520 zł 

§ 4 

1. Spłata kredytów oraz pożyczek w wysokości  
727 480 zł nastąpi z dochodów własnych gminy. 

2. Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach wła-
snych gminy w wysokości 890 000 zł zostaną po-
kryte pożyczką lub kredytem. 

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów 
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdyspo-
nowaniem nadwyżki budżetowej, o której mowa  
w § 3 i § 4 , zawiera załącznik nr 4 do uchwały 
budżetowej. 

4. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia  
2006 roku wraz z harmonogramem planowanych 
spłat kredytów, pożyczek i odsetek stanowi załącz-
nik nr 10 do uchwały. 

§ 5 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do uchwały, w następujących kwotachd 
a. Przychody w wysosości           5 4e8 15e zł  

w tymd 
– dotacje z budżetu Gminy         1 000 000 zł 

b. Wydatsi w wysosości             5 4e5 u7e zł 
w tymd 
– wynagrodzenia                     1 718 290 zł 
– pochodne  od wynagrodzeń    334 133 zł 

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 
2006, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 6 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
w wysokościd 
1. dochody   2 811 462 zł 
2. wydatki    2 811 462 zł 

w tymd wydatki bieżące          – 2 802 462 zł 
wydatki inwestycyjne  –        9 000 zł 

3. dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu 
państwa w kwocie 17 000 zł. 

Podział dochodów i wydatków w powyższym zakresie 
zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej. 

§ 7 

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych  
w wysokości                  588 000 zł 

2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych  
w wysokości                600 000 zł 

3. Ustala się plan dotacji celowych  
na finansowanie zadań zleconych  
w kwocie  117 000 zł  

Plan dotacji w powyższym zakresie zawiera załącznik 
nr 7. 

§ 8 

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji na 2006 rok, zgodnie z załączni-
kiem nr 8 do uchwały. 

2. Ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyj-
ne przewidziane do realizacji w latach 2006–2008, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 A do uchwały. 

§ 9 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł 

§ 10 

1. Upoważnia się Uurmistrza Miasta dod 
– lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach, 
– dokonywania zmian w budżecie, polegających 

na przenoszeniu wydatków budżetowych po-
między rozdziałami i paragrafami w obrąbie dzia-
łu klasyfikacji budżetowej, 

– zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku budżetowego deficytu 
budżetu gminy, do kwoty 200 000 zł. 

2. Upoważnia się Kierowników zakładów budżeto-
wych do dokonywania zmian w budżecie polegają-
cych na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragra-
fami w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień 
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków i wydatków na inwestycje. 

§ 11 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przez okres 14 dni. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Uurmistrzowi Stronie 
Śląskiego. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI
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1715 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SECEYTNEJ 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu gminy Szczytna na ros żeeu 

 Na podstawie art. 18 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmia-
nami), rozporządzenia 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 zmiana-
mi) Rada Miejska w Szczytnej uchwalad 

 
 

§ 1 
1. Dochody budżetu gminy  

w wysokości  13.782.923 zł 
z tegod 
1) dochody z podatków i opłat  2.447.050 zł 
2) udziały w podatkach  1.517.148 zł 
3) dochody z majątku gminy  1.704.880 zł 
4) dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż alkoholu   80.000 zł 
5) dotacje celowe na zadania zlecone  2.480.011 zł 
6) dotacje celowe na zadania własne  1.075.592 zł 

w tymd 
– środki akcesyjne Unii Europejskiej  720.000 zł 
– Zintegrowany Program Operacyjny  

Rozwoju Regionalnego  12.592 zł 
7) subwencja ogólna  4.274.932 zł 
8) pozostałe dochody własne  203.310 zł 
Szczegółowy podział dochodów według źródeł 
przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu gminy  
w wysokości  14.374.863 zł 
z tegod 
1) wydatki bieżące  12.648.363 zł 

w tymd 
– wynagrodzenia   4.338.722 zł 
– pochodne od wynagrodzeń  954.307 zł 
– dotacja podmiotowa dla  

przedszkola  487.700 zł 
– dotacja dla przedszkola  

niepublicznego „Promyczek”  3.100 zł 
– dotacje celowe dla gmin na  

zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień  20.000 zł 

– dotacje podmiotowe dla instytucji  
kultury  444.400 zł 

– dotacje na zadania w zakresie  
kultury fizycznej i sportu 30.000 zł  

– dotacja celowa na finansowanie  
zakupów inwestycyjnych 
dla jednostek niezaliczanych do  
sektora finansów publicznych 222.000 zł 

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

– wydatki na obsługę długu  
publicznego  251.772 zł 

2) wydatki na finansowanie  
inwestycji  1.726.500 zł  
z tegod 
– wydatki inwestycyjne wg.  

załącznika nr 8  701.500 zł 
– wydatki związane z wieloletnimi  

programami inwestycyjnymi 
według załącznika nr 9 do niniejszej  
uchwały 1.025.000 zł 

3) Wydatki na programy i projekty ze środków fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 
124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicz-
nych) przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej 
uchwały. 
Podział wydatków w układzie działów klasyfika-
cji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały. 

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

§ 2 

Uchwala się deficyt budżetu w wysokości  591.940 zł. 
Na pokrycie deficytu zaciągnięty zostanie kredyt lub 
pożyczka. 

§ 3 

Uchwala się przychody budżetu w wysokości – 
1.500.000 zł z tytułu kredytów lub pożyczek oraz 
rozchody w wysokości 908.060 zł.  
Planowane przychody i rozchody związane z finanso-
waniem deficytu określa załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 
Uchwala sięd 
1. Przychody zakładów budżetowych  

w wysokości   2.159.753 zł  
2. Wydatki zakładów budżetowych  

w wysokości   2.159.753 zł 
w tymd 
– wynagrodzenia  981.183 zł 
– pochodne od wynagrodzeń  192.440 zł 
Przychody i wydatki zakładów budżetowych Gminy 
Szczytna na rok 2006 określa załącznik nr 4 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Przychody dochodów własnych jednostek budże-
towych w wysokości  7.700 zł 
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4. Wydatki dochodów własnych jednostek budżeto-
wych w wysokości  11.000 zł 
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych 
jednostek budżetowych określa załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko-
ścid 
1) Przychody   32.000 zł 
2) Wydatki  32.000 zł 
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 13 do niniej-
szej uchwały. 

§ 6 

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami oraz dotacje celowe, związane 
z realizacją tych zadań w wysokości 2.480.011 zł 
według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Wyodrębnia się środki dla jednostek pomocniczych 
gminy w wysokości  42.200 zł 
według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Wydatki na obsługę długu publicznego  
w wysokości  251.772 zł 
w tymd 
– Odsetki z tytułu spłat kredytów   242.772 zł 
– z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych  

przez  gminę w wysokości  9.000 zł 

§ 9 

Rezerwę ogólną (do wysokości  
1% wydatków budżetu) w wysokości  110.000 zł 
Rezerwę celową w wysokości  
(do 5% planowanych wydatków)   
w wysokości  117.467 zł 
z przeznaczeniem nad 
1) odprawy emerytalne i rentowe  

w wysokości   99.485 zł 
2) odprawa w związku z rozwiązaniem  

stosunku pracy na podstawie  

wyboru w związku z upływem kadencji  17.982 zł  

§ 10 

Informację o stanie zadłużenia i zobowiązań finanso-
wych gminy przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej 
uchwały. 

§ 11 

Prognozę długu gminy Szczytna przedstawia załącznik 
nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 12 

Upoważnia się Uurmistrza Miasta i Gminy Szczytna dod 
1) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredy-

tów do wysokości 1.220.000 zł, w tym pożyczki w 
wysokości 720.000 zł na prefinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy 
Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej”, którego 
współfinansowanie planowane jest w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego, 

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

3) dokonywania zmian w budżecie, tj. przenoszenia 
wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej w ramach działów a wyjątkiem 
dotacji. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Uurmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  

§ 15 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WOJCIECH SZLOSBERGER
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171u 

UCHWAŁA RADY GMINY STOSEOWICE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Gminy Stoszowice na ros żeeu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, 10 i art. 51 ust. 1 i 2 usta-
wy 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, 117, 124, 128 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 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 Gminy Stoszowice uchwala, co następujed 

 
 

§ 1 

Ustala się prognozowane dochody z budżetu Gminy 
Stoszowice w wysokości   1e ż51 143 zł  
z tegod 
1. dochody z podatków i opłat  1 353 730 zł 
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  1 022 772 zł 
3. dochody z majątku gminy  1 302 154 zł 
4. pozostałe dochody  192 015 zł 
5. subwencja ogólna  4 588 276 zł 

w tymd 
–cześć oświatowa subwencji  

ogólnej  2 900 919 zł 
– cześć wyrównawcza  

subwencji ogólnej  1 687 357 zł 
6. dotacje celowe na finansowanie  

zadań zleconych gminom  1 533 196 zł 
7. dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na realizację  
własnych zdań bieżących gmin  259 000 zł 

Szczegółowy odział dochodów wg źródeł przedstawia 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu Gminy Stoszowice w wy-
sokości  11 97ż 477 zł 
w tymd 
1. wydatki bieżące  8 745 241 zł  

w tymd 
– płace i pochodne  4 253 260 zł 
– dotacje  553 904 zł 
– obsługa długu publicznego  120 000 zł 
– inne  3 818 077 zł 

2. wydatki na inwestycje  3 227 236 zł 
Podział wydatków budżetowych w układzie działów  
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają 
załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się deficyt w wysokości 1 721 334 zł. Źródłem 
finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia  
w dochodach będą kredyty bankowe w kwocie  
2 369 000 zł. Spłata kredytów w wysokości  
647 666 zł nastąpi z dochodów własnych. Przychody i 
rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4. Progno-
zę kwoty długu przedstawia załącznik nr 5. 

§ 4 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w roku 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6 
do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się limity wydatków na realizację Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych określone w załącznik  
nr 7. 

§ 6 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
stanowiący załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 7 

Ustala się dotację podmiotową budżetu dla instytucji 
kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 8 

Ustala się dotację celową z budżetu na sfinansowanie 
lub dofinansowanie zdań związanych z krzewieniem 
kultury fizycznej wysokości 25 000 zł. 

§ 9 

Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla jednostek 
niezliczonych do sektora finansów publicznych – sto-
warzyszeniom Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie 
z załącznikiem nr 10 do uchwały. 

§ 10 

Ustala się plan dochodów i wydatków na sfinansowa-
nie zleconych gminie zdań z zakresu administracji rzą-
dowej w wysokości 1 533 228 zł. Szczegółowy odział 
dochodów i wydatków zdań zleconych określa załącz-
nik nr 11. 

§ 11 

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta 
Gminy na pokrycie niedoboru środków pieniężnych 
w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów 
Gminy Stoszowice w kwocie 350 000 zł, które 
winny być spłacone d dnia 30 grudnia 2006 r. 

2. Określa się wysokość zobowiązań w wysokości 
300 000 zł, które może samodzielnie zaciągnąć 
Wójt Gminy. 
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3. Upoważnia się  Wójta Gminy do spłaty kredytów  
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

§ 12 

Ustala się dochody i wydatki związane z wydawaniem 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z prze-
znaczeniem na realizację zadań określonych w pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych w wysokości 70 000 zł. 

§ 13 

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości  
100 000 zł 
w tymd 
rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł. 

§ 14 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian  
w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wy-

datków między rozdziałami i paragrafami w ramach 
działu z wyłączeniem wydatków dotyczących realizacji 
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obwiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega podaniu 
do wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ SZWAJA
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1717 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na żeeu ros 

 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 (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 4, art. 109, 110 ust. 1, 2 i 4, 
116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) uchwala się, co następujed 

 
 

§ 1 

Dochody i wydatki na rok 2006 w następujących 
kwotachd 
1. Dochody budżetowe 9.45u.188,ee 

jak w załączniku nr 1 do uchwały 
w tymd 
1) subwencja ogólna 4.005.408,00 
2) dochody własne 3.686.709,00 
3) dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 
bieżących oraz na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami  
jak w załączniku nr 3 do uchwały 1.710.071,00 

4) dochody z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych jak w załączniku 
nr 4 do uchwały 54.000,00 

ż. Wydatsi budżetowe 9.531.388,ee 
jak w załączniku nr 2 do uchwały 
w tymd 
1) Wydatsi bieżwce 9.ż9e.388,ee 

z tegod 
a) wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 4.374.562,00 
b) dotacja podmiotowa dla 

instytucji kultury jak 
w załączniku nr 9 do uchwały 279.000,00 

c) dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom jak w za- 
łączniku nr 10 do uchwały 74.200,00 

d) wydatki na realizację zadań 
bieżących oraz na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne z za- 
kresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie 
ustawami jak w załączniku nr 3 
do uchwały 1.710.041,00 

e) wydatki na realizację zadań  
określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jak 
w załączniku nr 4 do uchwały 54.000,00 

ż. Wydatsi majwtsowe jas w załwcznisu 
nr 5 do uchwały ż41.eee,ee 

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Niechlów 
jak w załączniku nr 6 do uchwały. 

4. Określa się limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne na lata 2006–2008 jak w 
załączniku nr 12. 

§ 2 

1. Wysokość planowanego deficytu budżetowego 
stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi do-
chodami i wydatkami wynosi 75.200,00. 

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie 
nadwyżka budżetowe z lat ubiegłych. 

§ 3 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu bu-
dżetowego jak w załączniku nr 7. 

§ 4 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
jak w załączniku nr 8. 

§ 5 

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budże-
towych oraz ich przeznaczenie jak w załączniku nr 11. 

§ 6 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 

§ 7 

Upoważnia się Wójta Gminy dod 
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego  

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do 
wysokości 400.000,- 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających nad 
a) dokonywaniu zmian w planie wydatków polega-

jących na przeniesieniu planowanych wydatków 
między rozdziałami i paragrafami w ramach dzia-
łów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wy-
datków majątkowych i dotacji, 

b) upoważnienia kierowników jednostek organiza-
cyjnych gminy do dokonywania zmian w planie 
wydatków jednostki w ramach tego samego 
rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem 
wypłat na wynagrodzenia i pochodne oraz wy-
datków majątkowych, 

3) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań z tego tytu-
łu do wysokości 500.000,- 
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4) lokowania wolnych środków na rachunku banko-
wym w innych bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu gminy.  

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłosze-

niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
KAZIMIERZ ROGALSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćd 

1) w punktach sprzedażyd 

 – 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 Uibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronied 

httpd//www.duw.pl//dzienn.htm 
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