
   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 23 kwietnia 2008 r. Nr 114

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

 1371 – Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIII/114/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Żarów na rok 2008 .......................................................  8057

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBACHUNKOWEJ

 1372 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 40/2008 z dnia 9 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2008 rok
w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych ....................................................  809 

1371

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
NR XXIII/114/2008

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budwesu awin  Żaraw na rou 2008

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 5, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości ogółem:
33.51 .309 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości ogółem:

23.23 .58  zł,
2) dochody majątkowe w wysokości ogółem:

10.279.723 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem:
39.549.441 zł, zgodnie z załącznikami nr 3,4,5,  i
7b,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości ogółem:

27.775.874 zł,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w wysokości 10.358.280 zł,
b) dotacje ogółem: 1.089.423 zł.

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorzą-
du terytorialnego w wysokości ogółem:
1.05 .571 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w 2008 r. z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w
wysokości ogółem:  75.971 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem:
11.773.5 7 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości:
11.74 .5 7 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010, zgodnie z załącznikiem
nr 7a,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
wysokości 18.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości  .033.132 zł.
2. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w

wysokości 10.500.000 zł oraz z prywatyzacji po-
średniej w wysokości 15.0OO zł.
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3. Rozchody budżetu w wysokości: 4.481.8 8 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości: 2O.OOO zł,
2) celową w wysokości:  08.151 zł,

w tym:
a) rezerwę celową w kwocie: 10.000 zł, zgodnie z

ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 89, poz.590) przeznacza się na reali-
zację zadań własnych z zakresu zarządzania kry-
zysowego, tj. na zapobieganie sytuacjom kryzy-
sowym, przygotowanie do przejmowania nad
nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowych na odtworzenie in-
frastruktury lufa przywrócenie jej pierwotnego
charakteru.

b) rezerwę celową w kwocie 598.151 zł na spłatę
zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżeto-
wego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 9 i 10.

2. Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§  

1. Ustala się dochody w kwocie: 149.000 zł z tytułu
wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz wydatki w kwocie: 142.0OO zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 7.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciw-
działania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla do-
chodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody-9.581 zł,
2) wydatki - 9.581 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę:

581.871 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13,

2) działającej na terenie gminy publicznej jednostki
systemu oświaty w kwocie 339.O52 zł zgodnie
z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę:
1 8.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody: 50.00O zł,
2) wydatki: 5O.OOO zł, zgodnie z załącznikami nr

1 .

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżeto-

wego w kwocie: 500.OOO zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty-

tułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwo-
cie 4.481.8 8 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetowe-
go w wysokości  .033.132 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-

pującego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości: 5OO.OOO zł.
Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony
do 31 grudnia 2008 r.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji progra-
mów i projektów objętych dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 15,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących
budżetu Gminy Żarów pomiędzy rozdziałami i para-
grafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i para-
grafami w obrębie działu.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 17 i 18.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Żarów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Żarowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT KAŚKÓW
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UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU NR 40/2008

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie ussalenia budwesu Gwin  Janowice Wieluie na 2008 rou
w zauresie zadań własn ch oraz zadań zlecon ch

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy Janowice Wiel-
kie na 2008 rok w wysokości 8.808.331 zł
z tego:
1) dochody bieżące 8. 08.331 zł
2) dochody majątkowe    200.000 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł i
działów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr
1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki gminy Janowice Wielkie na rok
2008 w wysokości 7.947. 135 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 7.7 1.959 zł

w tym
a)wydatki na wynagrodzenia i pochodne
 3.85 .938 zł
b) dotacje z budżetu    215.000 zł
c) wydatki na obsługę długu    170.000 zł

2) wydatki majątkowe    185.17  zł
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w

układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżeto-
wej określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych
określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości
8 1.19  zł.

2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę przy-
padających w roku budżetowym rat pożyczek i kre-
dytów w łącznej kwocie 8 1.19  zł.

3. Rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do
uchwały.

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 4.145 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy Janowice
Wielkie związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w wysokości 1.112.834 zł oraz dochody

związane z realizacją tych zadań, podlegające przeka-
zaniu do budżetu państwa, w wysokości 9.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§  

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
w wysokości 114.900 zł oraz wydatki w wysokości
117.100 zł zgodnie z załącznikiem nr   do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
– przychody – 2.000 zł
– wydatki   – 32.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości
215.000 zł, z tego:
– dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury

w wysokości 170.000 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kul-

tury fizycznej i sportu, których wykonanie może
być zlecone podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych, w wysokości
45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych w kwocie 43.000 zł oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w
roku budżetowym 2008 kredytów z przeznaczeniem
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000 zł. Kredyt
podlega spłacie do końca roku budżetowego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowice Wielkie.
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§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Janowice Wielkie pismem z dnia
2.04.2008 roku poinformował Regionalną Izbę Obra-
chunkową we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze,
że Rada Gminy Janowice Wielkie nie uchwaliła budże-
tu gminy na 2008 rok w ustawowym terminie, tj. do
31 marca 2008 roku.
Zgodnie z przepisami art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obra-
chunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze
zm.) w związku z art.53 ust.3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 183 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Regio-
nalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustaliła bu-
dżet gminy Janowice Wielkie na 2008 rok.
Podstawę opracowania budżetu gminy Janowice Wiel-
kie stanowił przedłożony 20 listopada 2007 roku przez
Wójta Gminy Janowice Wielkie projekt budżetu gminy
na 2008 rok, zaopiniowany pozytywnie z uwagami
przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunko-
wej – uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu nr I-325/2007 z dnia
20 grudnia 2007 roku.
Ponadto Wójt Gminy wraz z pismem informującym o
nieuchwaleniu budżetu, przekazał projekt budżetu z
autopoprawkami, pozytywnie zaopiniowany przez ko-
misje rady gminy. Projekt ten w dniu 4 marca 2008
roku został przedstawiony radzie gminy do uchwale-
nia, jednak po dyskusji przegłosowano wniosek o za-
nikniecie obrad do czasu wyjaśnienia przez „organy
nadrzędne” liczby radnych biorących udział w sesji
oraz liczenia wyników głosowania nad uchwałami rady
(ustawowy skład rady – 15 radnych, skład faktyczny
– 17 radnych).
W odniesieniu do projektu budżetu złożonego 20 listo-
pada 2007 roku dokonano zmiany dochodów o kwotę
90.418 zł, w związku ze zwiększeniem części oświa-
towej subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu Powia-
tu Jeleniogórskiego na realizację    zadań bieżących na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego. Zmiany dochodów według źródeł i
działów klasyfikacji przedstawiają się następująco:
Zwiększenie dochodów o kwotę 90.418 zł
z tego:
dz. 758 „Różne rozliczenia”  5.418 zł
§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”
  5.418 zł

dz.  00 „Transport i łączność” 25.000 zł
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na za-
dania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
 25.000 zł
W związku z faktem, że projekt budżetu zakładał przy-
chody w postaci kredytu na łączną wartość
2.100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie defi-
cytu budżetu w kwocie 1.238.804 zł oraz na spłatę
rat kredytów i pożyczek w kwocie 8 1.19  zł ko-
niecznym było zmniejszenie wydatków o kwotę
2.100.000 złotych. Zmniejszono planowane wydatki
inwestycyjne z kwoty 2.109.758 zł do kwoty
185.17  zł, tj. o kwotę 1.924.582 zł, pozostawiając
jedynie zadania rozpoczęte w 2007 roku w działach
010 „Rolnictwo i łowiectwo” i 92  „Kultura fizyczna i
sport” oraz zadanie w dziale  00 "Transport i łącz-
ność", obejmujące opracowanie dokumentacji na mo-
dernizację drogi w ramach usuwania skutków powodzi,
co umożliwi gminie ubieganie się o dotację na ten cel.
Ponadto zmniejszono planowane wydatki bieżące o
kwotę 175.418 zł i tak:
w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
rozdz. 0100  „Zarządy melioracji urządzeń wodnych”
o kwotę  .000 zł
w dz. 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę”
rozdz. 40001 „Dostarczanie ciepła” o kwotę  20.000 zł
w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
rozdz. 70095 „Pozostała działalność” o kwotę
  115.000 zł
w dz. 852 „Pomoc społeczna”
rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę
   10.000 zł
w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska”
rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
o kwotę   10.000 zł
rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę
   14.418 zł
Razem 175.418 zł
Wprowadzone zmiany planowanych wydatków zostały
uzgodnione z Wójtem Gminy Janowice Wielkie.
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Janowice Wielkie
przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30
dni od dnia jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

BOGDAN CYBULSKI
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Egzemplarze 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- 4-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-50  Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/7 4-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-7 /85 -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- 2-02.

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- 2-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie:

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