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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 
NR XIII/73/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu Gminb Jedtina-Zdrój na 2008 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 166, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 
pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, 
poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 
15.787.734 zł w podziale na działy i rozdziały kla-
syfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje: 
a) dochody własne  – 7.186.513 zł, w tym: 

– wpływy z podatków i opłat ustalonych od-
rębnymi ustawami 1.981.430 zł; 

– udziały w podatkach stanowiących  
dochody budżetu państwa 1.973.283 zł; 

– dochody z majątku gminy 1.030.300 zł; 
– dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych 60.000 zł; 

– pozostałe dochody 2.141.500 zł; 
b) środki z budżetu Unii Europejskiej – 3.829.734 zł; 
c) subwencję ogólną – 2.785.820 zł, w tym: 

– częśc oświatowa subwencji  
ogólnej 1.714.678 zł; 

– cześc wyrównawcza subwencji  
ogólnej 1.071.142 zł; 

d) dotacje celowe z budżetu  
państwa 1.985.667 zł, w tym: 
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– na zadania własne 614.153 zł; 
– na zadania zlecone 1.371.514 zł. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 
14.230.000 zł w podziale na działy i rozdziały 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodręb-
nia się: 
a) wydatki bieżące w wysokości 9.262.700 zł, 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń 3.833.500 zł, 
– dotacje 660.000 zł, 
– wydatki na obsługę długu Gminy 150.000 zł; 
– wydatki związane z realizacją  

zadań z zakresu administracji  
rządowej 1.371.514 zł;  

– pozostałe wydatki 3.247.686 zł; 
b) wydatki majątkowe na kwotę 4.967.300 zł, 

w tym wydatki inwestycyjne 4.967.300 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 
30.000 zł. 

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 
ustala się na kwotę 30.000 zł. 

§ 3 

1. Planowana  nadwyżka budżetowa w wysokości 
1.557.734 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat 
kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 
2008 r. 

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gmi-
ny zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 
roku budżetowego w wysokości 3 942.886 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Ustala się dochody własne oraz wydatki finansowane 
z tych dochodów w następujących kwotach: 
1) przychody w wysokości – 40.000 zł; 
2) wydatki w wysokości – 40.000 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony zrodowiska i Gospodarki Wodnej: 
1) przychody w wysokości – 5.000 zł; 
2) wydatki w wysokości – 5.000 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 
660.000 zł; w tym: 
– dla niepublicznych przedszkoli –   280.000 zł; 
– dla Centrum Kultury –                    285.000 zł; 
– dla Biblioteki Miejskiej –                 75.000 zł. 

– na renowację i odnowę zabytków – 20.000 zł. 

§ 8 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami 
nr 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środ-
ków na finansowanie programów inwestycyjnych 
zgodnie z załącznikami  nr 11 i 12  do niniejszej 
uchwały. 

§ 10 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
– ogólną w wysokości 30.000 zł na wydatki nie-

przewidziane w budżecie, 
– celową na realizację zadań własnych z zakresu za-

rządzania kryzysowego  w wysokości: 22.886 zł. 

§ 11 

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedli-
na-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym sa-
mym roku budżetowym zmniejszają wykonanie 
wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-Zdrój, 
zwroty wydatków dokonanych w poprzednich la-
tach budżetowych są traktowane jak dochody  
i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu 
Gminy. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 

w przypadku nieterminowej realizacji dochodów – 
maksymalnie do 200.000 zł. Zaciągnięte kredyty  
i pożyczki podlegają  spłacie do dnia 31 grudnia 
2008 r.; 

2. Zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na Wieloletnie Pro-

gramy Inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontraktów dla wojewódz-
twa do wysokości określonej w załączniku nr 3 
do niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w 2009 roku na łączną kwotę: 200.000 zł. 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłą-
czeniem przeniesień planu wydatków między dzia-
łami klasyfikacji budżetowej; 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych – również w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

§ 13 

Ustala się roczne limity dla: 
1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótko-

terminowych zaciągniętych w przypadku nietermi-
nowej realizacji dochodów  na pokrycie występują-
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cego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
do wysokości 200.000 zł; 

2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych 
kredytów i pożyczek do wysokości 2.744.039 zł. 

§ 14 

Określa się wysokośc sumy, do której Burmistrz Mia-
sta może samodzielnie zaciągac zobowiązania, na 
kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście 
tysięcy złotych). 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina-Zdrój. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłosze-
niu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach 
informacyjnych w miejscach publicznych na terenie 
całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZACC 
RADC MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY GRĘGRCICE 
NR XIX/74/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu Gminb Grębocice na rok 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 
i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Dochodb budżetu gminb  
w wbsokości: 15 079 369 zł 
1) dochodb bieżące 14 899 369 zł 

z tego: 
a) dochody z podatków i opłat: 4 883 046 zł   

w tym: 
– dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych 53 000 zł  

b) udziały gmin we wpływach  
z podatków dochodowych  
stanowiących dochód budżetu  
państwa 1 729 604 zł 

c) pozostałe dochody własne 2 342 365 zł 
d) subwencje z budżetu państwa 4 000 310 zł 
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zada-

nia własne 393 016 zł 
f) dotacje celowe z budżetu  

państwa na zadania zlecone 1 551 028 zł 
2) dochodb z majątku gminb 180 000 zł   
Podział dochodów według źródeł określa załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

1. Wbdatki budżetu gminb w wbsokości14 951 369 zł   
z tego: 
1) wbdatki bieżące 12 657 472 zł   

w tym: 
– zadania zlecone 1 551 028 zł   
– wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń 5 567 834 zł   
– dotacje dla instytucji kultury 415 000 zł  

a) Grębocickie Centrum Kultury w Gręboci-
cach kwota: 280 000 zł  

b) Biblioteka Publiczna w Grębocicach kwo-
ta: 135 000 zł  

– dotacje przedmiotowe dla zakładu  
budżetowego 400 000 zł  
a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Gręboci-

cach kwota: 400 000 zł  
– dotacje na realizację programu  

upowszechniania kultury fizycznej i  
sportu 78 600 zł  

– dotacje na prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub roboty budowlane  
przy zabytkach wpisanych do  
rejestru zabytków 50 000 zł   

– wydatki na obsługę długu  

publicznego 15 000 zł   
– wydatki na realizację zadań  

określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz  
zapobieganie narkomanii 53 000 zł   

2) wbdatki majątkowe: 2 293 897 zł   
w tym:  
wydatki na Wieloletni Program  
Inwestycyjny 389 397 zł  

Podział wydatków budżetowych w szczegółowości 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawie-
ra załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczegółowo-
ści działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Rozchody budżetu gminy w wysokości 128 000 zł  
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 128 000  zł   

z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat poży-
czek z WFOziGW w kwocie 128 000 zł. 

§ 4 

1. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości: 94 494  zł  
2) celową zgodnie z ustawą  

o zarządzaniu kryzysowym  
w wysokości 70 746 zł   

§ 5 

6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z reali-
zacją przez gminę zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych ustawami w wyso-
kości 1 551 028 zł   
Szczegółowy podział dochodów i wydatków w 
szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6 

Gmina posiada dług obejmujący zobowiązania w wy-
sokości 278.000 zł  
z tytułu: 
– zaciągniętych pożyczek w W.F.O.z i G.W.  

na kwotę 278.000 zł   
Prognozę długu gminy i jego spłaty zawiera załącznik 
nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 7 

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w roku 2008 przez Gminę Grębo-
cice, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program 
Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata 2008–2010 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, 
realizowane z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegają-
cych zwrotowi środków pomocy zagranicznej, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony zrodowiska i Gospodarki Wodnej zawiera 
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego 
zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 
2. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych 

jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 11 do 
niniejszej uchwały. 

§ 10 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontraktów wojewódzkich 
do wysokości określonej w załączniku nr 7  
i w załączniku nr 8, 

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, 

c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku deficy-

tu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 
200.000 zł, 

d) przekraczających granicę ustaloną w budżecie 
gminy na rok 2008 w zakresie inwestycji i re-
montów do kwoty 3.500.000 zł. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 

gminy w zakresie przenoszenia wydatków po-
między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bu-
dżetowej, 

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na 
przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomię-
dzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi 
w ramach danego działu, 

c) przekazania uprawnień dla kierowników jedno-
stek organizacyjnych do dokonywania zmian w 
planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej, 

d) przekazania upoważnień dla kierowników jedno-
stek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania jednostki i termin zapłaty upływa w 
roku następnym. 

e) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 
100.000 zł, 

f) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż w banku wy-
konującym obsługę bankową budżetu gminy. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy. 
 

PRZEWODNICZWCC 
RADC GMINC 

 
MARIAN WÓJCIKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKRWICE 
NR 95/XV/2007 

z dnia 28 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminb Mbsłakowice na rok 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.305.505 zł, 
w tym: 
– dochody bieżące 20.805.849 zł 
– dochody majątkowe 499.656 zł 
szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera 
załącznik nr 1. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.030.505 zł, 
w tym: 
– wydatki bieżące 18.367.496 zł 
– wydatki majątkowe 1.663.009 zł 
szczegółowy podział wydatków w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącz-
nik nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 szczegółowo określone 
w załączniku nr 3. 

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 
1.543.353 zł, wykaz zadań inwestycyjnych przyję-
tych do realizacji określa załącznik nr 3a. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
określone w załączniku nr 4. 

§ 3 

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.275.000 zł 
przeznacza się na spłatę rat pożyczek do: 
– Narodowego  Funduszu  Ochrony  zrodowiska  

i  Gospodarki  Wodnej w wysokości 875.000 zł 
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony zrodowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000zł. 
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.275.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych  odrębnymi ustawami w wysokości 
3.008.097 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
podstawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 7. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wy-
konywanych na podstawie porozumień między jed-

nostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 5 

Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

§ 6 

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych 
jednostek budżetowych: 
– dochody w wysokości 250.800 zł; 
– wydatki w wysokości 292.324 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 9. 

§ 7 

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na 
kwotę – 430.000 zł, oraz dotacje celowe na zadania 
własne gminy realizowane przez podmioty należące i 
nienależące do sektora finansów publicznych na łączną 
kwotę 400.900 zł, zgodnie załącznikiem nr 10. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony zrodowiska i Gospodarki Wodnej: 
– przychody w wysokości 112.000 zł 
– wydatki w wysokości 115.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 9 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 
94.781 zł oraz rezerwę celową w wysokości  
10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu za-
rządzania kryzysowego. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wy-
sokości 300.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
lub bezzwrotnych środków  zagranicznych oraz na 
zadania  wynikające  z kontraktów wojewódzkich 
do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, 
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3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna do za-
pewnienia ciągłości działań gminy, których termin 
zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 
500.000 zł, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłącze-
niem przeniesień wydatków między działami, 

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków oraz w planie dochodów własnych i 
wydatków nimi finansowanych. 

§ 11 

Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata 
następne określa załącznik nr 12. 

§ 12 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 

PRZEWODNICZWCA 
RADC GMINC 

 
MARIA KUCZAJ 
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