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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Województwa Dolnowlssrieio na ror 200j 

 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c) i d) ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w kwotach: 
Dochody 479.j8j.811 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 
Przychody 200.5j4.921 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4 
Rozchody  41.1j9.942 zł  
zgodnie  załącznikiem nr 4 
Wydatri j39.081.790 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 

§ 2 

Plany przychodów i wydatków: 
– zarładów budżetowych 

przychody 19.734.243 zł 
w tym dotacje z budżetu  5.550.000 zł 
wydatki 19.513.898 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 7 
– gospodarstw pomocniczych 

przychody j.358.18j zł 
wydatki j.358.18j zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 3 

Plan dochodów własnych jednoster budżetowych 
Województwa Dolnowlssrieio i wydatrów nimi sfinan-
sowanych 
– dochody  2.980.1j8 zł 

– wydatki 2.980.1j8 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 4 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych: 
– Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

przychody 20.j00.000 zł 
wydatki 22.289.7j1 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 10 
– Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 
przychody 3.19j.000 zł 
wydatki 4.857.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowejw kwotach: 
Dochody  
zgodnie z załącznikiem nr 12 31.122.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 13 23.158 zł 
w tym dochody budżetu państwa  22.000 zł 
Wydatri 31.122.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 6 

Kwoty dotacji w wysokości: 1j8.184.881 zł 
w tym: 
– dotacje na zadania bieżące 164.395.112 zł 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 134 –  13788  – Poz. 2095 

z tego dotacje przedmiotowe 500.000 zł 
– dotacje na zadania inwestycyjne 3.789.769 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 7 

Wydatki na finansowanie inwestycji  
w kwocie: 198.994.029 zł 
w tym wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004–2008 
realizowany przez Samorząd Województwa  
 186.067.917 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 8 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środ-
ków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy  
o finansach publicznych 213.8j0.039 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 16. 

§ 9 

Deficyt budżetu Województwa Dolnośląskiego  
w 2006 roku w kwocie  159.394.979 zł  
Pożyczkę w wysokości   121.554.304 zł 
na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii śuropejskiej. 
Spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowa-
nych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii śuropejskiej  41.1j9.942 zł 

§ 10 

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
do zaciągnięcia długu z tytułu: 
1. pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych  

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
śuropejskiej w kwocie  121.554.304 zł 

2. emisji obligacji z przeznaczeniem na restrukturyza-
cję samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w kwocie  

 79.000.000 zł 
§ 11 

Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Woje-
wództwa może samodzielnie zaciągnąć krótkotermi-
nowy kredyt na występujący w ciągu roku niedobór  
nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 zł 

§ 12 

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
do spłaty zobowiązań Województwa Dolnośląskiego  
w ramach budżetu roku 2006, w tym do spłaty po-
życzki na prefinansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii śu-
ropejskiej w kwocie  41.1j9.942 zł 

§ 13 

Prognozuje się łączną kwotę długu Województwa Dol-
nośląskiego na koniec roku budżetowego 2005 i lata 
następne zgodnie z załącznikiem nr 17. 
 

§ 14 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go do dokonywania zmian w budżecie polegających 
na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu,  
z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydat-
ków majątkowych oraz zmian kwot dotacji. 

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go do przekazania uprawnień jednostkom organiza-
cyjnym Województwa Dolnośląskiego do dokonania 
zmian polegających na przenoszeniu wydatków 
między paragrafami w ramach tego samego roz-
działu z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń, wy-
datków majątkowych oraz zmian kwot dotacji. 

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go do dokonywania zmian w budżecie po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów pole-
gających na przenoszeniu kwot wydatków między 
rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego 
działu związanych ze zwiększeniami wynagrodzeń  
i wydatków majątkowych oraz zmianami kwot do-
tacji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zmiany budżetu Województwa Dolnośląskiego do-
konywane w związku ze zmianą przepisów doty-
czących klasyfikacji budżetowej w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 3, nie wymagają opinii Komisji 
Budżetu i Finansów. 

§ 15 

Zmiany przychodów i wydatków gospodarstw pomoc-
niczych jednostek budżetowych w zakresie objętym 
uchwałą budżetową są zastrzeżone do kompetencji 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 

§ 16 

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe 
zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 
roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów uzyska-
nych na podstawie wystawionych faktur. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZśWODNICZĄCY SśJMIKU 
WOJśWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIśGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ
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