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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2ww6 raw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 6, pkt 9 lit. c, d i e oraz 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.), art. 403 i art. 406 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust. 1 i 2, art. 124, art. 128 
ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)  
Rada Riejska – po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu – uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dachady budżetu miasta i gminy 
w wysawaści         36 81w 485 zł 
z tego: 
1) dochody z podatków i opłat     9 571 000 zł 
2) udziały w podatkach stanowią- 

cych dochód budżetu państwa    8 542 502 zł 
3) dochody z majątku miasta i gminy 1 377 000 zł 
4) wpływy za wydane zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu       300 000 zł 
5) pozostałe dochody        1 226 710 zł 
6) dotacje celowe na zadania zlecone 

i realizowane na podstawie 
porozumień           6 698 567 zł 

7) dotacje otrzymane z funduszy 
celowych             97 000 zł 

8) subwencja ogólna z budżetu 
państwa           8 997 706 zł 

  w tym: 
– częśc oświatowa subwencji 

ogólnej           8 567 765 zł 
– częśc równoważąca subwencji 

ogólnej           429 941 zł 

Szczegółowy podział dochodów według działów 
i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala się wydatwi z budżetu miasta i gminy 
w wysawaści         4w 921 524 zł 
w tym: 
1) wydatki bieżące budżetu    35 809 524 zł 

z tego:  
– wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń      18 534 539 zł 
– dotacje dla jednostek gospo- 

darki pozabudżetowej      630 800 zł 
– dotacje dla innych jednostek 

organizacyjnych        1 150 000 zł 
– dotacje dla podmiotów nie- 

zaliczonych do sektora 
finansów publicznych      190 400 zł 

– wydatki na obsługę długu gminy 699 600 zł 
w tym: 
odsetki od zaciągniętych 
kredytów          316 600 zł 
poręczenia i gwarancje      383 000 zł 

2) wydatki majątkowe        5 112 000 zł 
3) pozostałe wydatki      14 604 185 zł 
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji 
budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w ukła-
dzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 
4 111 039 zł. 

2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących 
pokrycia w dochodach jest kredyt bankowy 
w kwocie 5 099 923 zł. 

3. Spłata kredytów inwestycyjnych zaciągniętych 
w latach 2002–2005 wynosi 988 884 zł. 

4. Przychody i wydatki związane z finansowaniem 
niedoboru budżetu w roku 2006 przedstawia za-
łącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych w następujących kwotach: 
1) przychody ogółem         3 180 000 zł 

w tym dotacja z budżetu miasta 
i gminy             630 800 zł 

2) wydatki ogółem               2 997 175 zł 
w tym wynagrodzenia        816 750 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek budżetowych w następujących 
kwotach: 
1) przychody ogółem         874 703 zł 
2) wydatki ogółem         881 709 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

§ 5 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 
do uchwały oraz limity wydatków na realizację zadań 
objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 
przewidzianych do wykonania w latach 2006–2008 
ujętych w załączniku nr 8. 
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§ 6 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 7 

Ustala się plan finansowania z budżetu miasta i gminy 
innych jednostek organizacyjnych stanowiący załącz-
nik nr 10 do uchwały. 

§ 8 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
w roku 2006 zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej oraz realizowanych na podstawie porozu-
mień, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 

§ 9 

Ustala się prognozę długu publicznego i jego spłaty 
w roku 2006 i latach 2007–2011, stanowiącą załącz-
nik nr 13 do uchwały. 

§ 10 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 
ogółem             400 000 zł 
z tego: 
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 

(0,2% wydatków ogółem)      100 000 zł 
2) rezerwę celową         300 000 zł 

w tym: 
– fundusz socjalny dla nauczycieli 

emerytów i rencistów      132 240 zł 
– odprawy emerytalne i rentowe     60 000 zł 
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli    22 224 zł 
– podwyżki płac związane z awansem 

zawodowym           55 536 zł 
– remonty obiektów szkolno-przed- 

szkolnych            30 000 zł 

§ 11 

1. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do 
zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru 
budżetu w kwocie 1 000 000 zł. 
Zaciągnięty kredyt powinien byc spłacony do dnia 
31 grudnia roku budżetowego. 

2. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do 
spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubie-
głych. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do: 
1) dokonywania przeniesień wydatków między para-

grafami i rozdziałami w ramach danego działu za 
wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym. 

§ 13 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ząbkowic 
Śląskich. 

§ 14 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 15 

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

 PRZEWODNIWZDWI RĄDI 

 ANDRZEJ DOMINIK 
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UCHWAŁA RADY UMIWY AODUDRZYW 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie budżetu Uminy Aadgórzyn na 2ww6 raw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, „i” pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128, 
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy w Podgórzynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dachady budżetu według ważniejszych 
źródeł w wysawaści      15 w22 w66 zł 
w tym: 
– wpływy z podatków i opłat     3 155 250 zł 
– dochody z majątku gminy     1 608 650 zł 
– udziały w podatkach stanowią- 

cych dochód budżetu państwa    2 043 458 zł 
– środki PHĄRE na realizację inwe- 
 stycji w zakresie kanalizacji     200 000 zł 
– pozostałe wpływy własne     268 253 zł 
– wpływy od jednostek budżetowych    86 418 zł 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację zadań zleco- 

nych gminie z zakresu administracji 
rządowej           2 775 151 zł 

– dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację zadań bieżą- 

cych gminy          537 000 zł 
– dotacje otrzymane z funduszy 
 celowych          473 330 zł 
– subwencje ogólne z budżetu 
 państwa           3 730 556 zł 
– wpływy z opłat za zezwolenia 
 na sprzedaż alkoholu       144 000 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz 
działów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. Ustala się wydatwi budżetu na raw 2ww6 
 w wysawaści        14 297 472 zł 

z tego: 
1. Wydatki bieżące      12 310 999 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń       5 230 284 zł 
– dotacje przedmiotowe dla 
 zakładu budżetowego i gospo- 
 darstwa pomocniczego     118 392 zł 
– dotacje celowe z budżetu na 
 finansowanie lub dofinansowa- 

nie zadań zleconych do realiza- 
cji stowarzyszeniom      183 000 zł 

– dotacje celowe dla powiatu na 
 zadania bieżące realizowane na 
 podstawie porozumień JST    1 214 zł 
– dotacje celowe przekazane gminie 
 na zadania bieżące realizowane 
 na podstawie porozumień JST     36 000 zł 

– wydatki na obsługę kredytów 
 i pożyczek jednostek samorządu 
 terytorialnego       270 400 zł 
– wydatki z tytułu poręczeń 
 udzielonych przez gminę      54 000 zł 
– wydatki na realizację zadań 
 określonych w programie pro- 
 filaktyki i rozwiązywania 
 problemów alkoholowych   144 000 zł 

2. Wydatki majątkowe       1 986 473 zł 
w tym: 
– na finansowanie inwestycji    1 846 473 zł 
– dotacja na finansowanie 
 kosztów inwestycji jednostek 
 niezaliczanych do sektora 
 finansów publicznych    140 000 zł 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają za-
łączniki nr 2 i 3 do uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się nadwyżkę budżetu 
w wysokości          724.594 zł 

2. Przychody w postaci spłaty 
pożyczki z ZUK Riłków        48.000 zł 

3. Wójt dokona spłaty kredytów 
w wysokości            772.594 zł 
z tego: 
kredyt BISE Warszawa        203.182 zł 
kredyt inwestycyjny BZ WBK S.Ą. 
Jelenia Góra          350.000 zł 
kredyt obrotowy BZ WBK S.Ą. 
Jelenia Góra            69.440 zł 
pożyczka z WFOŚiGW na ocieplenie 
SP Podgórzyn            33.972 zł 
pożyczka z WFOŚiGW na Rozwój 
Turystyki w Podgórzynie       116.000 zł 

§ 3 

Ustala się dotacje przedmiotowe do: 
– odprowadzanych ścieków w Oczyszczalni Ścieków 

w Borowicach i Rarczycach                50.680 zł 
– obiadu na ucznia w Gospodarstwie Pomocniczym  

przy Szkole Podstawowej w Riłkowie   67.712 zł 

§ 4 

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 
2006 oraz limity wydatków na realizację zadań inwe-
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stycyjnych  na lata 2006–2008 zawiera załącznik nr 4 
do uchwały. 

§ 5 

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem za-
kładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 
ustala się w następujących kwotach: 
1. Zakład budżetowy 

a) przychody             1.405.820 
w tym: dotacja z budżetu   50.680 

b) wydatki        1.398.789 
2. Gospodarstwo pomocnicze 

a) przychody          293.952 
w tym: dotacja z budżetu    67.712 

b) wydatki           288.455 
Plany jednostek gospodarki pozabudżetowej zawiera 
załącznik nr 5 do uchwały.  

§ 6 

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami, 
w tym: 
1) dochody  – 2.775.151 zł 
2) wydatki   – 2.775.151 zł 
Szczegółowośc wymienionych zadań określa  załącznik 
nr 6 do uchwały. 

§ 7 

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
w tym: 
1) przychody w wysokości   –   65.000 zł 
2) wydatki w wysokości     – 160.000 zł 
Szczegółowy plan przychodów i wydatków zawiera 
załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 8 

Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych w wysokości 144.000 zł w szczegółowo-
ści określonej w załączniku nr 8 do uchwały. 
 
 
 

§ 9 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 
roku budżetowego w kwocie 4.033.075 zł oraz moż-
liwośc jego spłaty w latach następnych zgodnie z za-
łącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta Gminy Podgórzyn do:  
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegają-

cych na przenoszeniu wydatków między rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu, 

2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych uprawnień do dokonywania prze-
niesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami, 

3) zaciągania kredytów krótkoterminowych z termi-
nem spłaty do 31 grudnia 2006 roku na pokrycie 
występującego w ciągu roku deficytu budżetowego 
gminy do wysokości 400.000 zł. 

4) prawnego zabezpieczenia kredytów wymienionych 
w punkcie 3) w formie weksla In Blanco, 

5) udzielenia pożyczek krótkoterminowych: do wyso-
kości 480.000zł dla OSP Sosnówka na zakup sa-
mochodu pożarniczego średniego oraz do wysoko-
ści 140.000zł dla OSP Podgórzyn na realizację pro-
jektu „Dosprzętowienie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Podgórzynie – jako element systemu ochrony 
przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk 
żywiołowych”, 

6) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 
300.000 zł. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 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. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI 
 RĄDI GRINI 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY UMIWY OLEŚWICA 

z dnia 13 stycznia 2006 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2ww6 raw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 165 ust. 2, art. 162, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz 
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy 
na kwotę         22.631.46w zł 
z tego: 
  1) wpływy z podatków i opłat    4.679.222 zł 
  2) udziały gminy w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa      2.292.906 zł 
  3) wpływy z majątku gminy     316.000 zł 
  4) wpływy z kar pieniężnych, różnych dochodów 

i odsetek          105.060 zł 
  5) subwencje ogólne z budżetu państwa  

  7.468.366 zł 
  6) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 

na realizację bieżących zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych gmi-
nie ustawami         2.916.276 zł 

  7) dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  pań-
stwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżą-
cych            242.000 zł 

  8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminom ustawami         9.000 zł 

  9) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami      1.500 zł 

10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celo-
wych na zadania bieżące       17.200 zł 

11) środki  otrzymane  od  pozostałych  jednostek 
zaliczanych  do  sektora  finansów   publicz-
nych  na  realizację  zadań  bieżących  jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych            176.000 zł 

12) środki otrzymane od pozostałych jednostek za-
liczonych do sektora finansów publicznych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów re-
alizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych          566.124 zł 

13) środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych źródeł   2.520.936 zł 

14) środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących pozyskane z innych źródeł  

  1.320.870 zł 

2. Dochody budżetu gminy według ważniejszych źró-
deł określa załącznik nr 1 a według szczegółowej 
klasyfikacji określa załącznik nr 1.1. 

§ 2 

1. Określa się wydatki budżetu gminy 
na kwotę          23.123.46w zł 
z tego: 
1) wydatki bieżące      16.862.460 zł 

w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń       7.191.731 zł 
b) dotacje          1.533.000 zł 
c) wydatki na obsługę długu gminy 187.000 zł 

2) wydatki majątkowe       6.261.000 zł 
w tym: 
a) wydatki inwestycyjne     5.864.000 zł 
b) wydatki na zakupy inwestycyjne 187.000 zł 
c) dotacje na inwestycje i zakupy 
 inwestycyjne         50.000 zł 
d) pomoc finansowa na inwestycje 
 i zakupy inwestycyjne    160.000 zł 

2. Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa 
załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji 
określa załącznik nr 2.1. 

3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów okre-
śla załącznik nr 3. 

§ 3 

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 
492.000 zł. 

2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach będą przycho-
dy w wysokości 3.310.840 zł pochodzące z: 
1) wyemitowanych obligacji w wysokości 

1.250.000 zł, 
2) kredytów i pożyczek w wysokości 

2.060.840 zł. 
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych 

kredytów i pożyczek przeznacza się dochody bu-
dżetowe w wysokości 2.818.840 zł. 

§ 4 

Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finan-
sowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa 
załącznik nr 4. 

§ 5 

Prognozę kwoty długu na rok 2006 i lata następne, 
określa załącznik nr 4.1. 
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§ 6 

Określa się dotacje na realizację zadań publicznych 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 7 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami, określone załącznikiem 
nr 6. 

§ 8 

Określa się zakres zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych oraz wielkośc nakładów na realizację 
zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 9 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych  i  wydatki  na  re-
alizację zadań określonych w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 
13w.www zł. 

§ 10 

Tworzy się ogólną rezerwę w wysokości 4w.www zł. 

§ 11 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 12 

Określa się plany dochodów i wydatków własnych 
szkół będących jednostkami budżetowymi, zgodnie 
z załącznikiem nr 9. 

§ 13 

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów war-
tościowych przeznaczonych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-
go deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 
1.000.000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego 
gminy do łącznej kwoty 492.000 zł. 

§ 14 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pocho-
dzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegają-
cych zwrotowi, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania jednostki i termin zapłaty upływa 
w roku następnym, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłą-
czeniem przeniesień wydatków między działami, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący bankową obsługę budżetu gminy, 

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do łącz-
nej kwoty 1.000.000 zł. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnosląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIWZDWI RĄDI 

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywac: 

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 15Ą, 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.  Treśc wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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