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2003 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2006 row 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9c, d i pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 118, 
art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. 
Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy 
w kwocie          11.779.838 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje w szczególności: 
1) dochody własne gminy      5.047.176 zł 

w tym: 
a) dochody z podatków i opłat   1.804.785 zł 
b) udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa       1.098.576 zł 
c) dochody z majątku gminy    1.774.000 zł 

d) pozostałe dochody         180.500 zł 
w tym: 
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w wyso-
kości            80.000 zł 

2) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami, zgod-
nie z załącznikiem nr 8      2.746.826 zł 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)           220.000 zł 
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4) dotacje celowe otrzymane z samorządu woje-
wództwa  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyj-
ne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego             17.500 zł 

5) inne dochody            1.000 zł 
6) subwencja ogólna        3.936.651 zł 

– część oświatowa       2.268.380 zł 
– część wyrównawcza      1.524.356 zł 
– część równoważąca          143.915 zł 

3. Z dochodów określonych w ust. 1, kwotę 
284.309 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań 
(kredytów i pożyczki) zaciągniętych w latach ubie-
głych. 

§ 2 

1. Ustala  się  wydatki  budżetu  gminy   w  wysoko-
ści            12.184.844 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
się łącznie na: 
1) wydatki bieżące      11.148.046 zł 

w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia    3.090.235 zł 
b) pochodne od wynagrodzeń       638.092 zł 
c) dotacje z budżetu gminy        754.785 zł 
d) pozostałe wydatki       6.664.934 zł 

2) wydatki  majątkowe,  zgodnie  z  załącznikiem 
nr 4             1.036.798 zł 
w tym: 
a) wydatki inwestycyjne     1.004.798 zł 
b) zakupy inwestycyjne           22.000 zł 
c) udział w spółce z o.o.          10.000 zł 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 
także: 
1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-
mi w wysokości        2.746.826 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 8 
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań 

bieżących             220.000 zł 
3) wydatki na realizację zadań określonych 

w gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwią-
zywania  problemów  alkoholowych  w  wyso-
kości                 80.000 zł 

4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie dzia-
łów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa za-
łącznik nr 3. 

§ 3 

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 
405.006 zł. 

§ 4 

1. Rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów w latach ubiegłych ustala się w kwocie 
284.309 zł. 

2. Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 
405.006 zł oraz spłaty rat zaciągniętych pożyczek 
i kredytów w kwocie 284.309 zł będą przychody 
pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 
689.315 zł. 

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gmi-
ny, zawiera załącznik nr 13. 

§ 5 

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku bu-
dżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem 
nr 12. 

§ 6 

Ustala się plany przychodów i wydatków: 
a) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 

– przychody w wysokości  550.000 zł 
w tym: 
– dotacja z budżetu gminy 405.000 zł 

– wydatki w wysokości  548.623 zł 
b) dochodów własnych jednostek budżetowych zgod-

nie z załącznikiem nr 7  
– przychody w wysokości      3.500 zł 
– rozchody w wysokości      3.500 zł 

§ 7 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 
– dochody  2.746.826 zł 
– wydatki  2.746.826 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości: 
– przychody w kwocie    8.000 zł 
– wydatki w kwocie   19.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 9 

Ustala się wielkości dotacji dla: 
a) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w wysokości       51.756 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 10 
b) samorządowych instytucji kultury   298.029 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 11 

§ 10 

Tworzy się rezerwy ogółem      150.500 zł 
w tym: 
a) rezerwa ogólna w wysokości      25.000 zł 
b) rezerwa celowa w wysokości 125.500 zł przezna-

czona na realizację następujących zadań: 
– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców gminy Piława Górna ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
– 80.000 zł, 

– udzielanie pomocy społecznej i działań na rzecz 
osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji 
życiowej – 2.000 zł, 

– organizowanie imprez kulturalnych i wspieranie 
działań promocyjnych miasta – 8.000 zł, 

– przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród 
dzieci i młodzieży – 31.500 zł, 

– program promocji zdrowia realizowany w ra-
mach „Projektu 400 miast na lata 2006–2007” 
– 4.000 zł. 
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§ 11 

1. Upoważnia się Burmistrza do: 
a) zaciągania długu publicznego do wysokości 

kwot uchwalonych w budżecie zgodnie z za-
łącznikiem nr 12, 

b) spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej 
w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagal-
nych wynikających z prognozy długu zgodnie 
z załącznikiem nr 11 oraz spłaty związanych 
z nimi odsetek, 

c) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermino-
wych na pokrycie występującego w trakcie roku 
niedoboru budżetowego do maksymalnej wyso-
kości 300.000 zł, 

d) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo 
wolnych środków budżetowych na rachunkach 
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu miasta Piława Górna, 

e) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 
w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 
obejmującej w szczególności zmianę kwot wy-
datków zaplanowanych na wynagrodzenia i po-

chodne, na dotacje, na koszty obsługi długu pu-
blicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na 
wydatki majątkowe. 

2. Określa się maksymalną wysokość w kwocie 
100.000 zł dla zobowiązań samodzielnie zaciąga-
nych przez Burmistrza. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej. 
 
 
 PRZRWODNDNZCNĄ 
 RADĄ MDRJSKDRJ 

 BRONISŁAW JUDZIŃSKI 
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2004 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie budżetu gminy na row 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” i pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 121 i 124 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 87a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 
z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Budżet gminy na rok 2006, obejmujący: 
I. Dochody budżetu gminy 
w wysowości         16 726 097 zł 
z tego: 
  1) dochody z podatków i opłat 

ustalonych odrębnymi ustawami   2 614 037 zł 
w tym: 
z opłat z tytułu zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu          112 000 zł 

  2) udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa      2 106 136 zł 

  3) dochody od jednostek budżeto- 
wych gminy               68 186 zł 

  4) dochody z majątku gminy      1 734 810 zł 
  5) pozostałe dochody własne        913 311 zł 
  6) subwencja ogólna dla gminy    5 089 211 zł 

z tego: 
– część oświatowa subwencji 

ogólnej           3 070 974 zł 
– część wyrównawcza subwencji 

ogólnej           1 854 716 zł 
– część równoważąca subwencji 

ogólnej              163 521 zł 
  7) dotacje celowe z budżetu państwa 

na zadania bieżące zlecone gminie 
z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
ustawami          3 597 340 zł 

  8) dotacje celowe z budżetu państwa 
na zadania własne gminy         315 376 zł 

  9) dotacje celowe z budżetu państwa 
i funduszy celowych na inwestycje  130 500 zł 

10) dotacje z funduszy celowych na 
zadania bieżące                7 190 zł 

11) środki z funduszy strukturalnych 
UR                150 000 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł za-
wiera załącznik nr 1 do uchwały.  

II. Wydatwi budżetu gminy 
w wysowości         19 926 481 zł 
z tego: 
1) wydatki bieżące       16 996 199 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia        5 139 785 zł 
– narzuty od wynagrodzeń     1 067 084 zł 

– wydatki na realizację programu 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych           112 000 zł 

– dotacje dla zakładów 
budżetowych            592 042 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4  

– dotacje dla innych jednostek 
organizacyjnych niepowiązanych 
z budżetem gminy          313 300 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 

– wydatki na obsługę długu gminy 
(spłata odsetek od kredytów)       270 025 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8 

2) wydatki na inwestycje finansowane 
środkami własnymi gminy      2 930 282 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.  

§ 2 

1. Deficyt budżetu gminy 
w wysokości           – 3 200 384 zł 

2. Przychody budżetu gminy 
w wysokości           3 871 761 zł 
z tego: 
– wolne środki z lat ubiegłych     1 242 596 zł 
– zaciągnięte kredyty        2 610 000 zł 
– różnice kursowe ujemne           19 165 zł 

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości  671 377 zł 
z tego: 
– spłaty rat kredytów        652 212 zł 
– spłata różnic kursowych        19 165 zł 
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 
2006 r. zawiera załącznik nr 12. 

4. Prognozę długu na 2006 r. i lata następne zgodnie 
z załącznikiem nr 8. 

§ 3 

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wyso-
kości:  
1) przychody            1 213 325 zł 

w tym: dotacje z budżetu gminy        594 042 zł 
2) wydatki stanowiące koszty 

działalności            1 210 628 zł 
Podział ww. kwot na zakłady budżetowe zawiera za-
łącznik nr 4.  
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§ 4 

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej  3 606 340 zł 
w tym: 
– inwestycje zlecone gminie z zakresu administracji 

rządowej  9 000 zł. 
Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 6.  

§ 5 

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wy-
datki  55 486 zł. 

§ 6 

1. Zadania  inwestycyjne  do  realizacji  w  2006 r.  
2 939 282 zł. 
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera 
załącznik nr 7.  

2. Wieloletni  program  inwestycyjny  na  lata  2006–
–2007 stanowiący zał. nr 11. 

§ 7 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska na 2006 rok w wysokości 
37 502 zł stanowiący zał. nr 9. 

§ 8 

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych 
jednostek budżetowych na 2006 r. stanowiący zał. 
nr 10. 

§ 9 

Limity zobowiązań w 2006 r. na: 
1) pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu 

budżetu gminy do wysokości     500 000 zł 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 

w 2006 r.            2 610 000 zł 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek       680 000 zł 
 
 

§ 10 

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszyca do: 
1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku nie-
doboru budżetu gminy do wysokości: 500 000 zł, 

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysoko-
ści: 450 000 zł, 

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
wynikających z wieloletniego planu inwestycyjne-
go, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym również 
z tytułu umów, których realizacja w 2007 r. jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości robót rozpo-
czętych w 2006 r. 1 274 000 zł, 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych powołanych przez gminę do doko-
nywania przeniesień planowanych wydatków, za 
wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń, – 
w trybie określonym w art. 188 ust. 4 ustawy o fi-
nansach publicznych, 

5) dokonywania innych zmian w planie wydatków, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między dzia-
łami klasyfikacji budżetowej, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych w in-
nych bankach niż bank prowadzący obsługę budże-
tu. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 12 

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. 
 
 
 PRZRWODNDNZCNĄ 
 RADĄ MDRJSKDRJ 

 JAN CHMURA 
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2005 

UCHWAŁA RADY GMINY ZG RZEYEC 

z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Gminy na row 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9), lit. d), e) oraz pkt 10) usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 109, 124 i art. 128 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu Gminy 
w kwocie         20.864.944,00 zł 
z tego: 
1) dochody własne       11.111.221,00 zł 

z tego: 
– dochody z podatków      6.380.100,00 zł 
– wpływy z opłat       2.249.900,00 zł 

w tym opłata za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu         170.000,00 zł 

– dochody z majątku gminy    2.245.051,00 zł 
– pozostałe dochody          236.170,00 zł 

2) subwencja ogólna       3.931.991,00 zł 
z tego: 
– część wyrównawcza 

subwencji            556.643,00 zł 
– część oświatowa subwencji 3.375.348,00 zł 

3) dotacje celowe z budżetu 
państwa          2.778.210,00 zł 
z tego: 
– na realizację zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami       2.527.210,00 zł 

– na realizację własnych zadań 
bieżących gmin          251.000,00 zł 

4) środki na realizację projektów 
i programów współfinansowanych 
z funduszy europejskich     3.910.980,00 zł 
z tego: 
– środki zagraniczne      2.769.282,00 zł 
– środki krajowe        1.141.698,00 zł 

2. Wydatki budżetu Gminy ustala się 
w kwocie          20.088.944,00 zł 
z tego: 
1) Wydatki bieżące                 14.004.104,00 zł 

w tym:  
– wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi        5.966.017,00 zł 
– wydatki na realizację zadań 

określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych       170.000,00 zł 

– wydatki na finansowanie zadań 
zleconych z zakresu administracji 
rządowej          2.527.210,00 zł 

– wydatki na obsługę długu       246.300,00 zł 
– dotacje podmiotowe         754.840,00 zł 

– dotacje celowe na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów 
publicznych           202.500,00 zł 

– dotacje celowe na finansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
jednostkom zaliczanym do 
sektora finansów publicznych   75.136,00 zł 

2) wydatki majątkowe       6.084.840,00 zł 
w tym: 
– wydatki inwestycyjne       5.960.340,00 zł 
– dotacje celowe na finansowanie 

zadań zleconych do realizacji 
jednostkom zaliczanym do 
sektora finansów publicznych   80.000,00 zł 

– wpłata gminy na rzecz Związków 
Gminnych na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych       4.500,00 zł 

– rezerwa ogólna na nieprzewidziane 
wydatki inwestycyjne       40.000,00 zł 

3. Dochody wg najważniejszych źródeł zawiera za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

4. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów 
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do 
uchwały. 

5. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów 
oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej 
zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały. 

§ 2 

Nadwyżkę  budżetu  Gminy  w  kwocie 776.000,00 zł 
przeznaczyć na: 
– przypadające do spłaty raty pożyczek 

kredytów          – 176.000,00 zł, 
– wykup obligacji komunalnych   – 600.000,00 zł. 

§ 3 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zwią-
zanych z ustaleniem wyniku finansowego, o którym 
mowa w § 2, zawiera załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 4 

Przychody i wydatki dochodów własnych w następu-
jących kwotach: 
a) przychody  –  94.560,00 zł, 
b) wydatki     –  94.560,00 zł. 
Szczegółowy podział na jednostki gospodarki pozabu-
dżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich 
rodzaje, zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 
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§ 5 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następu-
jących kwotach: 
a) przychody   –    575.000,00 zł, 
b) wydatki    – 1.507.900,00 zł, 
w tym dotacje i wydatki inwestycyjne – 
1.340.000,00 zł. 
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 7 do 
uchwały. 

§ 6 

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych ustawami w kwocie: 
a) dochody  – 2.527.210,00 złotych, 
b) wydatki   – 2.527.210,00 złotych. 
Plan finansowy wyżej wymienionych zadań określa 
załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 7 

Dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych i niedziałających w celu osiągnię-
cia zysku na realizację zadań publicznych w kwocie 
202.500,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
uchwały. 

§ 8 

Dotacje podmiotowe w wysokości 754.840,00 zło-
tych, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 
a) domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby   – 530.120,00 złotych, 
b) biblioteki  – 203.220,00 złotych. 
Podział dotacji określa załącznik nr 10 do uchwały. 

§ 9 

Dotację celową dla podmiotów publicznych na zadania 
realizowane na mocy zawartych porozumień w wyso-
kości – 159.636,00 złotych zgodnie z załącznikiem 
nr 11 do uchwały. 

§ 10 

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych i wydatków na realizację 
zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wyso-
kości: 
a) dochody   – 170.000,00 złotych, 
b) wydatki    – 170.000,00 złotych. 
Szczegółowy podział wydatków określa załącznik 
nr 12 do uchwały. 

§ 11 

Wyodrębnia w budżecie Gminy środki finansowe do 
dyspozycji rad sołeckich w wysokości 31.408,00 zło-
tych zgodnie z planem finansowym stanowiącym za-
łącznik nr 13 do uchwały. 
 
 
 

§ 12 

Rezerwy budżetowe w wysokości: 100.000,00 zł, 
z tego: 
a) rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 

– 60.000,00 złotych, 
b) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki inwe-

stycyjne – 40.000,00 złotych. 

§ 13 

Limit wydatków wieloletniego programu inwestycyj-
nego na lata 2006–2008 zgodnie z załącznikiem nr 14 
do uchwały. 

§ 14 

Wydatki na programy i projekty realizowane przy 
współudziale ze środków Ruropejskich Funduszy 
w wysokości 3.910.980,00 złotych, z tego: 
a) środki zagraniczne  – 2.769.282,00 zł, 
b) środki krajowe    – 1.141.698,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. 

§ 15 

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 
2006 w kwocie 3.402.000,00 złotych oraz możliwość 
spłaty zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały. 

§ 16 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegają-

cych na przenoszeniu wydatków między rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu kla-
syfikacji budżetowej. 

2) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
w przypadku nieterminowej realizacji dochodów 
w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 złotych. 
Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony 
do 31 grudnia 2006 roku. 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach w innych bankach. 

4) Zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 
wydatków ustaloną w budżecie do wysokości 
1.000.000,00 złotych. 

§ 17 

Określić wysokość sumy, do której Wójt Gminy może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie po-
dejmowanych inwestycji i remontów o wartości prze-
kraczającej granicę ustaloną przez Radę maksymalnie 
do 1.000.000,00 złotych. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 19 

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. 
 
 
 PRZRWODNDNZCNA RADĄ 

 JANINA SŁABICKA 
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2006 

UCHWAŁA RADY GMINY N WA RUDA 

z dnia 27 marca 2006 r. 

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na row 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214,   
poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 420 ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, 
poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, 
Nr 80, poz. 721, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, 
poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, 
Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, 
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, oraz z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 
poz. 1420, Nr 175, poz. 1458, Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dochody budżetu Gminy 
w wysowości          27 495 983 zł 
w tym: 

I. Dochody własne          9 867 860 zł 
1) wpływy z podatków i opłat     5 243 175 zł 
2) dochody z majątku gminy         774 325 zł 
3) dochody uzyskiwane przez gminne 

jednostki budżetowe gminy        175 400 zł 
4) pozostałe dochody własne         111 450 zł 
5) udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa      3 403 510 zł 
6) wpływy  z opłat za zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych   160 000 zł 

II. Środwi na dofinansowanie własnych 
zadań pozyswane z innych źródeł     4 946 015 zł 

III. Subwencja ogólna         8 218 237 zł 
1) część oświatowa subwencji     6 454 813 zł 
2) część wyrównawcza subwencji    1 716 613 zł 
3) część równoważąca subwencji         46 811 zł 

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa    4 463 871 zł 
Na zadania zlecone         4 115 698 zł 
z zakresu: 
a) administracji publicznej            94 403 zł 
b) naczelnych organów władzy 

państwowej                 2 095 zł 
c) obrony narodowej                  500 zł 
d) bezpieczeństwa publicznego            9 700 zł 
e) pomocy społecznej        4 009 000 zł 

Na zadania własne            348 173 zł 
z zakresu: 
a) pomocy społecznej           325 000 zł 
b) edukacyjnej opieki wychowawczej     23 173 zł 

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według 
źródeł zawiera załącznik nr 1. 

§ 2 

Ustala się wydatwi budżetu gminy 
w wysowości           32 262 507 zł 
W tym: 

1) wydatwi bieżące         21 378 896 zł 
w tym na: 
– wynagrodzenia i pochodne 

wynagrodzeń         10 582 887 zł 
– dotacje                957 270 zł 
– wydatki na realizację zadań 

określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych          160 000 zł 

– wydatki na programy ze środków 
Funduszy Strukturalnych           64 595 zł 

2) wydatwi majątwowe        10 883 611 zł 
w tym: 
– wydatki inwestycyjne        4 278 000 zł 
– wydatki na programy ze środków 

Funduszy Strukturalnych       6 605 611 zł 

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3, 
4 i 4a. 
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§ 3 

1) Ustala się deficyt budżetowy Gminy w wysokości  
4 766 524 zł. 

2) Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżeto-
wego będzie kredyt długoterminowy, w kwocie 
ogólnej 4 971 000 zł. 

3) Spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych 
w 2006 roku wyniesie 204 476 zł. 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy 
zawiera załącznik nr 10. 

§ 4 

Wyodrębnia się wydatki w wysokości 4 115 698 zł 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 5 

Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.715 zł do dys-
pozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załączni-
kiem nr 6. 

§ 6 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
160 000 zł oraz wydatki na realizacje zadań określo-
nych w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych w wysokości 160 000 zł. 

§ 7 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 
roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a. 

§ 8 

Określa się wydatki związane z zadaniami inwestycyj-
nymi zgodnie załącznikiem nr 8. 

§ 9 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 
2006–2008 zgodnie z załącznikiem nr 8a. 

§ 10 

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie 
z załącznikiem nr 11. 

§ 11 

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysowości  
950 000 zł 
Z tego: 
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewi-

dziane w wysokości do 1% wydatków budżetu 
gminy                250 000 zł 

2) rezerwę   na   inwestycje   i   zakupy   inwestycyj-
ne             700 000 zł 

§ 12 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępujących w ciągu roku budżetowego niedo-
boru budżetowego do wysokości 1 000 000 zł. 

2) Dokonania zmian w planie wydatków z wyłą-
czeniem przeniesień wydatków między działami. 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu gminy. 

4) Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
w wysokości 204 476 zł. 

2. Zabezpieczeniem kredytu lub pożyczki będzie we-
ksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
którego spłata będzie następowała z dochodów 
własnych. 

§ 13 

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 
1 000 000 zł. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15 

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. 
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Rgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – 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, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

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

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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