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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu gminy Olszyna na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 45, 109, 116, 118 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2, 
art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych 
źródeł w wysokoźci      24.273.977 zł 
w tym: 
1. dochody z podatków i opłat    1.904.859 zł 
2. udziały w podatkach stanowiących 
 dochód budżetu państwa     1.348.255 zł 
3. dochody z majątku gminy    738.107 zł 
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację zadań z zakresu 
 administracji rządowej zleconych 
 gminie           2.788.521 zł 
5. subwencje z budżetu państwa    3.686.537 zł 
6. dotacje celowe otrzymane 
 z budżetu państwa na zadania 
 własne          283.000 zł 
7 pozostałe wpływy własne    156.447 zł 

  8. dotacje otrzymane z jednostek 
   samorządu terytorialnego na 
   zadania realizowane na podstawie 
   porozumień          13.500 zł 
  9. wpływy z opłat za zezwolenia 
   na sprzedaż napojów alkoholowych  80.000 zł 
10. dotacje celowe na zadania 

inwestycyjne        13.274.751 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł, 
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

II. Ustala się wydatki budżetu 
w wysokoźci         26.312.968 zł 
w tym: 
1. wydatki majątkowe i inwesty- 

cyjne           15.374.826 zł 
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2. wydatki bieżące      10.938.142 zł 
w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń       5.358.404 zł 
b) dotacje podmiotowe dla 
 instytucji kultury      246.500 zł 
c) dotacje dla podmiotów niezali- 
 czanych do sektora finansów 
 publicznych i niedziałających 
 w celu osiągnięcia zysku posia- 
 dających status organizacji 

pożytku publicznego realizu- 
jących zadania własne gminy    81.000 zł 

d) wydatki na obsługę długu   174.970 zł 
e) wydatki z tytułu poręczeń 
 udzielonych przez gminę      31.250 zł 
f) wydatki na realizację zadań 
 okreźlonych w programie 
 profilaktyki i rozwiązywania 
 problemów alkoholowych oraz 
 przeciwdziałanie narkomanii    80.000 zł 
g) pozostałe wydatki       4.966.018 zł 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącz-
nik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się na rok 2006 niedobór budżetu w wyso-
koźci 2.038.991 zł. 

2. Niedobór, o którym mowa wyżej zostanie sfinan-
sowany źrodkami pochodzącymi z pożyczek i kre-
dytów w wysokoźci 2.272.491 zł, z tego na reali-
zację nw. zadań inwestycyjnych: 
a) „Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczysz-

czalni źcieków wraz z przedłużeniem kolektorów 
sanitarnych i sieci wodociągowej w Gminie Ol-
szyna” – 1.059.491 zł 
źródło finansowania: 
– pożyczka  – 598.491 zł 
– kredyt   – 461.000 zł 

b) pożyczka na finansowanie zadania pn.: „Przebu-
dowa sieci wodociągowej w miejscowoźci Ol-
szyna” – 660.000 zł, 

c) kredyt na finansowanie zadania pn.: „Moderni-
zacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimna-
zjum Publicznego w Olszynie” – 305.000 zł, 

d) kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokry-
cia w dochodach własnych – 248.000 zł. 

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek 
i kredytów w wysokoźci 233.500 zł z tego: 
– z W OŚiGW we Wrocławiu   – 193.500 zł 
– z Banku Polskiej Spółdzielczoźci –   40.000 zł 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów okreźla 
załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami w kwocie: 
a) dochody – 2.788.521 zł 
b) wydatki – 2.788.521 zł. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na 
podstawie porozumień między jednostkami samo-
rządu terytorialnego: 

a) dochody – 13.500 zł, 
b) wydatki – 13.500 zł. 

SzczegółowoźS wymienionych zadań okreźla załącznik 
nr 3 i nr 4. 

§ 4 

Przychody i wydatki Gminnego  unduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoźS: 
a) przychody  – 55.100 zł, 
b) wydatki   – 96.500 zł. 

Plan finansowy funduszu okreźla załącznik nr 5 do 
uchwały. 

§ 5 

Uchwala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych” oraz „Programu zwalczania 
narkomanii” 
a) dochody  – 80.000 zł, 
b) wydatki   – 80.000 zł. 

SzczegółowoźS wymienionych zadań okreźla załącznik 
nr 6. 

§ 6 

Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy 
w kwocie 81.000 zł. 

Załącznik nr 7 okreźla podział dotacji. 

§ 7 

Ustala  się  rezerwy  budżetowe  w  wysokoźci 
ogółem            – 104.578 zł 
w tym: 
1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki 
 w wysokoźci        –   35.000 zł 
2) rezerwa celowa w wysokoźci   –   69.578 zł 

z przeznaczeniem na: 
– wydatki związane z uzyskaniem awansu zawo-

dowego nauczycieli wraz z pochodnymi – 
44.578 zł 

– na zakup sprzętu i oprogramowanie celem uru-
chomienia elektronicznego obiegu dokumentów 
w Urzędzie Miejskim – 25.000 zł. 

§ 8 

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2006 w szczegółowoźci poszczególnych zadań zawie-
ra załącznik nr 8. 

§ 9 

Wydatki na programy i projekty ze źrodków funduszy 
strukturalnych i  unduszu Spójnoźci planowane do 
realizacji w roku 2006 w szczegółowoźci poszczegól-
nych zadań zawiera załącznik nr 9. 

§ 10 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 
roku budżetowego w kwocie 5.183.000 zł oraz spłaty 
w poszczególnych latach zgodnie z załącznikiem 
nr 10. 
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§ 11 

1. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do dokonywania 
zmian w planie wydatków polegających na przeno-
szeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach tego samego działu. 

2. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągania 
krótkoterminowych kredytów i pożyczek w przy-
padku nieterminowej realizacji dochodów w mak-
symalnej wysokoźci 1.000.000 zł. 
Zaciągnięte zobowiązania z tego tytułu winne zo-
staS spłacone do dnia 31 grudnia 2006 r. 

3. Upoważnia się Burmistrza Olszyny do zaciągnięcia 
krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na prefinansowanie programu realizo-
wanego  w  ramach  Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego   Rozwoju   Regionalnego  do  kwoty 

3.349.734 zł przeznaczonej na zadanie pn.: „Prze-
budowa   sieci   wodociągowej  w  miejscowoźci 
Olszyna”. 

§ 12 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoźlą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ RADZ 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
Dz. U. 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) oraz art. 109, 
110, 116 ust. 1 i 4, art. 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, 
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, 
Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, 
poz. 2703) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
źrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 2001 r. 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 i 721, Nr 162, poz. 1568, 
Nr 175, poz. 1693, 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. 2708, 
Nr 281, poz. 2784, 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) Rada Miejska 
w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy 
na kwotę         – 32.905.900 zł 
z tego: 
1.1. dochody z podatków 

i opłat        –   6.725.844 zł 
1.2. udziały w podatkach stano- 

wiących dochód państwa  –   6.679.933 zł 
1.3. wpływy z usług jednostek 

budżetowych      –      617.000 zł 
1.4. wpływy z opłat za zezwole- 

nia na sprzedaż alkoholu  –      224.000 zł 
1.5. dochody z majątku 

gminy        –   3.476.100 zł 
1.6. subwencja ogólna z budżetu 

państwa       –   7.586.830 zł 
1. 7. dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządo- 
wej – zadania zlecone   –   4.482.106 zł 

1.8. dofinansowanie zadań 
własnych       –      400.000 zł 

1.9. dochody gminy w wyso- 
koźci 5% dochodów uzyski- 
wanych na rzecz budżetu 
państwa w związku z reali- 
zacją zadań z zakresu 
administracji rządowej   –          2.660 zł 

1.10. dotacje celowe na zadania 
inwestycyjne      –   2.711.427 zł 

Dochody budżetu gminy według źródeł i działów 
okreźla zał. nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy 
na kwotę          – 33.730.361 zł 
w tym: 
2.1. dotacje dla zakładów 

budżetowych       –      315.000 zł 
2.2. dotacje dla innych jednostek 

nie powiązanych z budżetem –      733.000 zł 
2.3. wydatki na finansowanie 

inwestycji           –   8.081.514 zł 
2.4. wydatki na obsługę długu 

(odsetki od pożyczek 
i kredytów)       –      385.000 zł 

2.5. wydatki z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych przez 
gminę         –                0 zł 

2.6. pozostałe wydatki bieżące 
ogółem         – 24.215.847 zł 
w tym: 

2.6.1. wynagrodzenia: § 4010, 
4040, 4100, 4170          – 10.210.128 zł 

2.6.2. pochodne od wynagrodzeń: 
§ 4110, 4120                   –   2.003.796 zł 

2.6.3. wydatki na realizację zadań 
okreźlonych programie pro- 
filaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych –      224.000 zł 

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji 
budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie dzia-
łów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają  
załączniki nr 3 i nr 3A do uchwały. Załącznik nr 3a 
wyodrębnia wydatki wskazane w art. 124 ust. 1 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
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§ 2 

1. WysokoźS planowanego deficytu budżetowego 
stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi do-
chodami i wydatkami wynosi               824.461 zł 
1.1. Źródłem sfinansowania wydatków 

nie znajdujących pokrycia w pla- 
nowanych dochodach gminy 
będą kredyty w wysokoźci     2.819.000 zł 
na następujące zadania inwestycyjne: 

1.1.1. drogi gminne – kredyt bankowy 
w kwocie:          1.814.000 zł 
z terminem spłaty – 5 lat 

1.1.2. rozbudowa wodociągu we 
wsi Bagno – kredyt bankowy 
w kwocie:             400.000 zł 
z terminem spłaty – 6 lat 

1.1.3. modernizacja SUW rubnów 
– pożyczka z W OŚiGW 
w kwocie:             230.000 zł 

1.1.4. budowa kwatery nr 1 na 
wysypisku – pożyczka 
z W OŚiGW w kwocie:         375.000 zł 

2. Na  spłatę  rat  pożyczek  i  kredytów  przeznacza 
się  z  dochodów  budżetowych  w  2006  roku 
kwotę             1.994.539 zł 
w tym: 
2.1. kredyt na budowę dróg 

– raty na sumę                      408.095 zł 
2.2. kredyt na budowę Gimnazjum 

– raty na sumę                  1.566.444 zł 
2.3. pożyczka z Wojewódzkiego 

 unduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na budowę 
wodociągu we wsi Piekary 
– raty na sumę                     20.000 zł 

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem 
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 
2006 roku okreźla załącznik nr 8. 

4. Prognoza zadłużenia gminy oraz prognoza budżetu 
do roku 2012 jest wyszczególniona w załączniku 
nr 9 i 9A do uchwały.  

§ 3 

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych w następujących kwotach: 
1.1. Przychody                     2.331.000 zł 

w tym: 
1.1.1. dotacja przedmiotowa z budżetu 

gminy dla Oźrodka Sportu 
i Rekreacji – do kosztów 
utrzymania obiektów 
sportowych        315.000 zł 

1.2. Wydatki                            2.181.000 zł 
w tym: 

1.2.1. wynagrodzenia osobowe 
§ 4010, 4040                     522.500 zł 

1.2.2. pochodne od wynagrodzeń 
§ 4110, 4120                    109.800 zł 

1.2.3. wpłaty do budżetu                                0 zł 
2. Szczegółowy podział kwot okreźlonych w pkt 1 na 

zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budże-
towej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załącz-
niku nr 4 do uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
 unduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zgodnie z zał. nr 4A do uchwały. 
1.1. Przychody       –     167.000 zł 
1.2. Wydatki        –     167.000 zł 

§ 5 

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admi-
nistracji rządowej na kwotę   –   4.491.106 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyod-
rębnionych na finansowanie zadań zleconych gmi-
nie z zakresu administracji rządowej okreźla załącz-
nik nr 5 do uchwały. 

§ 6 

1. Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte 
planem w wysokoźci:       103.000 zł 
w tym: 
1.1. rezerwę ogólną      –      103.000 zł 

§ 7 

1. Ustala się wykaz działań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w 2006 roku, wg załącznika nr 6, 
6A i 6B do uchwały. 

§ 8 

Wydatki związane z wieloletnim programem inwesty-
cyjnym przedstawia załącznik nr 10. 

§ 9 

1. Ustala się dotacje z budżetu gminy 
w wysokoźci           733.000 zł 
w tym: 
1.1. Dotacje udzielone z budżetu 

na dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom w wysokoźci      180.000 zł 

1.2. Dotacje podmiotowe udzielone 
instytucjom kultury w wysokoźci   550.000 zł 
w tym: 

1.2.1. Dom Kultury – Obornicki 
Oźrodek Kultury                360.000 zł 

1.2.2. Biblioteka Publiczna 
im. J. Iwaszkiewicza                   190.000 zł 

1.3. Wpłaty jednostek na fundusz 
celowy (Policja)                       3.000 zł 

WysokoźS udzielonych dotacji przedstawia załącz-
nik nr 7 do uchwały. 

§ 10 

Upoważnia się Burmistrza Obornik Śl. do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-

pującego w ciągu roku przejźciowego deficytu bu-
dżetu gminy w wysokoźci                   500.000 zł 

2. dokonywania przeniesień wszystkich wydatków 
budżetowych między rozdziałami i paragrafami 
w ramach działów za wyjątkiem kwot wydatków 
na realizację programów, o których mowa 
w art. 110 ustawy o finansach publicznych, tj. wie-
loletnim planie inwestycyjnym oraz programach i 
projektach realizowanych ze źrodków pochodzą-
cych ze źródeł zagranicznych. 
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3. zaciągnięcia kredytów:       2.819.000 zł 
w tym: 
3.1. zaciągnięcia kredytu (bank będzie wybrany 

w drodze przetargu) w kwocie   1.814.000 zł 
na finansowanie budowy i modernizacji dróg 

3.2. zaciągnięcia kredytu (bank będzie wybrany 
w drodze przetargu) w kwocie      400.000 zł 
na rozbudowę wodociągu we wsi Bagno 

3.3. zaciągnięcia pożyczki w W OŚiGW we Wro-
cławiu w kwocie             230.000 zł 
na modernizację SUW we wsi rubnów 

3.4. zaciągnięcia pożyczki w W OŚiGW we Wro-
cławiu w kwocie                375.000 zł 
na budowę kwatery nr 1 na składowisku od-
padów w Golędzinowie 

4. spłaty zobowiązań Gminy na kwotę   1.994.539 zł 
w tym: 
4.1. spłata kredytu na budowę dróg w „PKO” BP 

S.A.           170.000 zł 
4.2. spłata kredytu na budowę dróg w BOŚ Wro-

cław                          238.095 zł 
4.3. spłata kredytu na budowę Gimnazjum 

w „PKO” BP S.A.       842.000 zł 

4.4. spłata kredytu na budowę Gimnazjum w Banku 
Inicjatyw Społeczno-Ekonom. S.A.  724.444 zł 

4.5. spłata pożyczki na budowę wodociągu we wsi 
Piekary w Wojewódzkim  unduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu                   20.000 zł 

§ 11 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Obornik Śląskich. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłosze-
niu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolno-
źląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ MIEJSKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WŁOWOWIE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Wminy Miejskiej Włogów na 2006 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, pkt 9e i pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 109, art. 124 i art. 134 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu Wminy Miejskiej 
Włogów             149.103.277 zł 
z tego: 
1) dochody z podatków i opłat      41.737.880 zł 
2) udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa             43.870.097 zł 
3) dochody z majątku gminy               3.798.174 zł 
4) pozostałe dochody własne        17.012.475 zł 
  w tym: z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu    1.066.000 zł 
5) dotacje celowe na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej   16.674.120 zł 
6) dotacje celowe na realizację 

własnych zadań bieżących gmin     1.747.000 zł 
7) dotacja celowa otrzymana z powiatu 

na realizację zadań gminy na podstawie 
porozumień                                   938.177 zł 

8) dotacje otrzymane z funduszy celo- 
wych na realizację zadań bieżących        12.000 zł 

9) subwencja ogólna       23.313.354 zł 
w tym: 
częźS oźwiatowa        21.592.820 zł 
częźS równoważąca         1.720.534 zł 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu Wminy Miejskiej 
Włogów           166.636.222 zł 
z tego: 
1. Wydatki bieżące       127.630.566 zł 

a) wydatki bieżące własne    110.956.446 zł 
w tym: 
– dotacje dla zakładów 
 budżetowych          2.350.000 zł 
– dotacje dla jednostek 

kultury wpisanych do 
rejestru kultury       4.522.000 zł 

– dotacje na cele publiczne 
 związane z realizacją 

zadań gminy przez podmioty 
niezaliczane do sektora 
finansów publicznych          3.580.200 zł 

– dotacje celowe przekazane 
do powiatu na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
między jednostkami 
samorządu terytorialnego        22.668 zł 

– dotacja podmiotowa 
z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów 
publicznych       672.778 zł 

– dotacje dla Przedszkoli 
Niepublicznych             650 000 zł 

– wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń jednostek 
budżetowych       53.521.033 zł 

– obsługa długu publicznego   5.117.867 zł 
w tym: 
– rozliczenia z tytułu 

poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego      2.134.555 zł 

b) wydatki na zadania zlecone 
Wminie z zakresu administracji 

   rządowej        16.674.120 zł 
Wydatki na programy realizowane ze źrodków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych nie pod-
legające zwrotowi             11.760.525 zł 

2. Wydatki majątkowe      39.005.656 zł 
 w tym: 

a. finansowanie inwestycji    37.505.656 zł 
b. udziały w spółkach       1.500.000 zł 

Ustala się wydatki na realizację zadań okreźlonych w: 
1. Gminnym Programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 
alkoholowych              997.560 zł 

2. Gminnym Programie przeciwdziałania 
narkomanii               79.000 zł 

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji bu-
dżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 
Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Deficyt budżetu w wysokoźci 17.532.945 zł pokryty 
zostanie kredytem bankowym. 

§ 4 

Przychody i rozchody budżetu: 
1. Przychody                              23.740.000 zł 

w tym: 
– kredyt                                23.740.000 zł 

2. Rozchody                                6.207.055 zł 
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z tego: 
– spłata kredytu z Banku 

Gospodarstwa Krajowego      52 044 zł 
– spłata kredytu z BZ WBK    995.510 zł 
– spłata kredytu inwestycyjnego 

z Pekao S.A.         1.500.000 zł 
– spłata kredytu z Banku Ochrony 

Środowiska S.A.           109.501 zł 
– spłata kredytu inwestycyjnego 

z Banku Gospodarstwa Krajowego 2.800.000 zł 
– spłata pożyczki z Wojewódzkiego 

 unduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej          750.000 zł 

Prognozę kwoty długu i jego spłaty okreźla załącz-
nik nr 9. 

§ 5 

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodar-
ki pozabudżetowej w następujących kwotach: 
przychody         21.477.714 zł 
w tym: 
– dotacja z budżetu gminy      2.350.000 zł 
wydatki           21.477.714 zł 
Szczegółowy podział kwot okreźlonych w pkt 1 na 
jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz ich ro-
dzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4. 

2. Ustala się dochody i wydatki dochodów własnych 
jednostek budżetowych w następujących kwotach: 
dochody            1.657.241 zł 
wydatki            1.657.241 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 6 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych: 
dochody           16.674.120 zł 
wydatki           16.674.120 zł 
Plan finansowy ww. dochodów i wydatków zawiera 
załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 7 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go  unduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej: 
przychody            3.853.800 zł 
wydatki             3.853.800 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 

§ 8 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokoźci  1.500.000 zł 
(do wysokoźci 1% wydatków ogółem). 

§ 9 

1. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera 
załącznik nr 4 do uchwały i częźS opisowa. 

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji w 2006 roku zawiera załącznik nr 10 do 
uchwały. 

3. Wykaz zadań Wieloletniego Programu Inwestycyj-
nego finansowanych ze źrodków gminy w latach 
2006–2008 zawiera załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 10 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedkładania 
informacji kwartalnych z realizacji budżetu. 

§ 11 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  
1. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypad-

ku nieterminowej realizacji dochodów w maksymal-
nej wysokoźci do 5.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt 
winien byS spłacony do 31 grudnia roku budżeto-
wego. 

2. Dokonywania zmian w planie wydatków poprzez 
przenoszenie wydatków między rozdziałami, para-
grafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego 
działu z wyłączeniem paragrafów inwestycyjnych. 

3. rokowania wolnych źrodków finansowych na loka-
tach terminowych w bankach, które gwarantują 
najkorzystniejsze warunki oraz bezpieczeństwo de-
pozytów. 

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłaty zobo-
wiązań wynikających z wymagalnych rat kapitało-
wych kredytów i pożyczek do kwoty 6.207.055 zł. 

5. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wyso-
koźci 23.740.000 zł. 

§ 12 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 
Miasta. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoźląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informa-
cyjnej Urzędu Miejskiego i w prasie lokalnej. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ 
 RADZ MIEJSKIEJ 

 EUGENIUSZ PATYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ WERZE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Wóra na 2006 rok 

 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 (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 2, 
art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jed-
nolity z 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Kamiennej 
Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu miasta na 2006 rok 
w wysokości:          40 960 223 zł 
w tym: 
1. Dochody z podatków i opłat, w tym:   7 494 000 zł 

– z tytułu opłat za wydawane 
 zezwolenia na sprzedaż alkoholu   325 000 zł 

2. Udziały w podatkach dochodowych, 
 stanowiących dochód budżetu 

państwa            7 186 027 zł 
3. Dochody komunalnych jednostek 
 budżetowych             340 300 zł 
4. Dochody z majątku miasta      8 040 000 zł 
5. Pozostałe dochody własne         110.650 zł 
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa 8 926 183 zł 
 w tym: 

– częźS oźwiatowa        7 135 728 zł 
– częźS wyrównawcza       1 687 399 zł 
 częźS równoważąca          103 056 zł 

7. Dotacje celowe na zadania zlecone 
 z zakresu administracji rządowej    7 945 063 zł 
8. Dotacje celowe z budżetu państwa 
 na finansowanie bieżących zadań 
 własnych              918 000 zł 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera 
załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg roz-
działów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wydatki budżetu miasta na rok 2006 
w wysokości         48 055 323 zł 
w tym: 
I. Wydatki bieżące w wysokoźci   38 248 323 zł 

w tym: 
1. Na wynagrodzenia       9 563 311 zł 
2. Pochodne od wynagrodzeń     1 899 544 zł 
3. Dotacje dla jednostek poza- 
 budżetowych, w tym: 

a) podmiotowe dla zakładów 
 budżetowych 

– przedszkola (dotacja stano- 
 wiąca kwotową różnicę 
 między kosztami bieżącego 
 utrzymania a osiąganymi 
 przychodami       2 400 000 zł 

b) dla instytucji kultury, w tym: 
– Miejska Biblioteka 
 Publiczna           340 000 zł 
– Muzeum Tkactwa 
 Dolnoźląskiego          415 000 zł 
– Centrum Kultury         380 000 zł 

4. Dotacje dla innych jednostek 
organizacyjnych, nie powiązanych 
z budżetem gminy, przeznaczone 
na realizację własnych zadań gminy 270 000 zł 
z tego w zakresie: 
– rozpowszechniania turystyki       6 000 zł 
– kultury fizycznej i sportu       91 000 zł 
– z zakresu pomocy społecznej       3 000 zł 
– kultury i ochrony dziedzictwa 
 narodowego        170 000 zł 

5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum 
Edukacji Europejskiej       520 000 zł 

6. Wydatki na obsługę długu gminy 
dot. odsetek od zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w kwocie   240 000 zł 

7. Wydatki z tytułu udzielonych 
 poręczeń             50 000 zł 
8. Na realizację programu przeciw- 
 działania alkoholizmowi      325 000 zł 

II. Wydatki majątkowe w wysokoźci    9 807 000 zł 
– w tym wydatki inwestycyjne       500 000 zł 

III. Okreźla się wydatki na projekty realizowane 
w 2006 roku dofinansowywane ze źrodków unij-
nych (fundusze strukturalne i  undusz Spójnoźci) 
w wysokoźci 5 550 000 zł 
w tym na zadania: 
„Przebudowa i modernizacja układu 
Komunikacji Starego Miasta dla 
ul. Browarowej, Krótkiej i Młyńskiej   850 000 zł 
„Adaptacja budynku przy ul. Koźciu- 
szki na Oźrodek Zdrowia      640 000 zł 
„Kompleksowe rozwiązanie problemów 
gospodarki wodno-źciekowej w Kotlinie 
Kamiennogórskiej” – opracowanie 
dokumentacji technicznej      3 300 000 zł 
„Modernizacja Muzeum”          760 000 zł 

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzia-
nych do realizacji zadań publicznych z zakresu kultury 
fizycznej, sortu, turystyki i pomocy społecznej okreźla-
ją załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoźląskiego Nr 16 –  1421  – Poz. 271 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 
7 095 100 zł. 

2. Ustala się przychody w kwocie 8 550 000 zł, 
z tego planowane do zaciągnięcia kredyty na dofi-
nansowanie niżej wymienionych zadań: 
„Przebudowa i modernizacja układu 
Komunikacji Starego Miasta dla 
ul. Browarowej, Krótkiej i Młyńskiej  850 000 zł 
„Budowa budynku socjalnego 
przy ul. Szpitalnej”        2 000 000 zł 
„Adaptacja budynku przy ul. Koźciu- 
szki na Oźrodek Zdrowia”         640 000 zł 
„Kompleksowe rozwiązanie problemów 
gospodarki wodno-źciekowej w Kotlinie 
Kamiennogórskiej”        3 300 000 zł 
„Udziały w TBS Sp. z o.o.”         500 000 zł 
„Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 1”           300 000 zł 
„Czyszczenie zbiornika wodnego 
Oźrodek Wypoczynku Świątecznego      200 000 zł 
„Modernizacja budynku Muzeum”       760 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się rozchody w kwocie 1 454 900 zł, z te-
go: 
– spłata rat pożyczek z N OŚiGW 300 000 zł 
– spłata rat pożyczek z W OŚiGW  587 400 zł 
– spłata kredytów       567 500 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 
4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 

7 095 100 zł. 

§ 4 

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

– zakładów budżetowych 
 w wysokoźci        3 049 483 zł 
 w tym dotacje z budżetu 
 miasta w wysokoźci      2 400 000 zł 
– rachunku dochodów własnych  

jednostek budżetowych 
w wysokoźci               351 914 zł 

b) Wydatki bieżące 
– zakładów budżetowych 
 w wysokoźci        3 049 483 zł 
– rachunku dochodów własnych 
 jednostek budżetowych 
 w wysokoźci           353 010 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
2. Plan Gminnego  unduszu Ochrony Środowiska 

a) Przychody w wysokoźci       95 000 zł 
b) Wydatki w wysokoźci       95 000 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie 
przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym: 
– na zadania własne     918 000 zł 
– na zadania zlecone  7 943 063 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany 
finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz zadań realizowanych na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej okreźla załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6 

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokoźci 
200 100 zł. 

§ 7 

1. Ustala się maksymalną wysokoźS pożyczek i kredy-
tów krótkoterminowych do kwoty 1 000 000 zł, 
którą Burmistrz Miasta może zaciągnąS na pokrycie 
występujących w ciągu roku niedoborów źrodków 
budżetowych. 

2. Okreźla się wysokoźS zobowiązań na kwotę 
1 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samo-
dzielnie zaciągnąS. 

§ 8 

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

niesień wydatków między rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej w ramach działów, doty-
czących: 
a) wydatków bieżących, 
b) przeniesień źrodków budżetowych miedzy zada-

niami inwestycyjnymi, 
c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące 

zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia 
kwalifikującego się do źrodków trwałych oraz 
z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, 

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

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

§ 9 

Prognozuje się na koniec 2006 roku łączną wysokoźS 
długu w kwocie 12 872 072 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 
obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega opubli-
kowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnoźląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZPCZ RADZ 

 JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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Załącznik Nr 10 
do Uchwały 
Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze 
z dnia 

 
Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyk i pomocy 

społecznej do realizacji w 2006 roku przez organizacje pozarządowe 
 

 
 
 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaS: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnoźląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnoźląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnoźląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w regnicy, 59-220 regnica, ul.  . Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnoźląskiego 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 Dolnoźląskim 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 Dolnoźląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Strony tytułowe zawierające spisy treźci wydawanych dzienników dostępne są 

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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