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1699 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 
NR XII/130/07 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy na rou ż00u 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” i „e” i pkt 10 oraz 
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 168 ust. 1, 
art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.), art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz 
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości 22.792.899,00 z., 
zgodnie z za.ącznikiem nr 1, z tego: 
• dochody bieżące w wysokości 13.842.899,00 z.,  
• dochody majątkowe w wysokości 8.950.000,00 z.. 

2. Wydatki budżetu w wysokości 22.246.310,00 z. 
zgodnie z za.ącznikiem nr 2, z tego: 
• wydatki bieżące w wysokości 16.954.400,00 z., 

w tym: 
– wydatki na wynagrodzenia w wysokości 

5.539.151,00 z. 
– pochodne od wynagrodzeń w wysokości 

882.883,00 z., 

– dotacje z budżetu w wysokości 
1.724.781,00 z., 

– wydatki na obs.ugę d.ugu gminy w wysoko-
ści 200.000,00 z.,  

– rezerwa celowa na realizację zadań w.asnych 
gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w 
wysokości 50.000,00 z., 

– rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 z.. 
• wydatki majątkowe w wysokości 5.291.910,00 z., 

w tym inwestycyjne w wysokości 
5.291.910,00 z.. 

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 546.589,00 z., 
którą przeznacza się na sp.atę przypadających w 
roku 2008 rat kapita.owych kredytów i pożyczki. 
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§ 2 

1. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 
546.589,00 z., zgodnie z za.ącznikiem nr 3. 

2. Prognozę kwoty d.ugu gminy na koniec roku budże-
towego określa za.ącznik nr 4.  

§ 3 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-
ści 1.063.487,00 z. oraz dochody związane z realiza-
cją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu 
państwa w wysokości 24.000,00 z., zgodnie z za.ącz-
nikiem nr 5. 

§ 4 

1. Ustala się  przychody i wydatki zak.adu budżeto-
wego: 
• przychody w wysokości 6.256.899,00 z., w 

tym dotacja z budżetu w wysokości 
843.599,00 z.,  

• wydatki w wysokości 6.516.399,00 z., zgodnie 
z za.ącznikiem nr 6. 

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego 
Zak.adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Karpaczu w wysokości 843.599,00 z. zgodnie z za-
.ącznikiem nr 12. 

3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji, realizowanej przez Miejski Zak.ad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpa-
czu w wysokości 50.000,00 z. z przeznaczeniem 
na zakup podwozia i zbiornika ze stali nierdzewnej 
do dowozu wody pitnej. 

§ 5 

Ustala się dochody w.asne jednostek budżetowych  
i wydatki nimi finansowane w wysokości: 
• dochody w wysokości 181.840,00 z.,  
• wydatki w wysokości 186.490,00 z., zgodnie  

z za.ącznikiem nr 6. 

§ 6 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w za.ączniku nr 7. 

§ 7 

1. Ustala się kwotę dotacji celowych i podmiotowych 
w wysokości 801.182,00 z., z tego: 
• dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kości 286.000,00 z., 
• dla dzia.ających na terenie gminy niepublicznych 

przedszkoli, szkó. i placówek oświatowo-
wychowawczych  w wysokości 495.182,00 z.,  

• dla pozosta.ych jednostek zaliczonych do sekto-
ra finansów publicznych w wysokości 
20.000,00 z., zgodnie z za.ącznikiem nr 8. 

1. Ustala się wykaz zadań gminy planowanych do 
realizacji przy udziale organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 
dnia 29 kwietnia 2003 r. o dzia.alności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie w wysokości 80.000,00 z., 
zgodnie z za.ącznikiem nr 9. 

§ 8 

Dochody z tytu.u wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych  w wysokości 347.000,00 z.  
i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w wysokości 347.000,00 z.. 

§ 9 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
zadań inwestycyjnych w roku 2008, zgodnie z  za-
.ącznikiem nr 10. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie  
z za.ącznikiem nr 11. 

§ 10 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowią-
zań: 

• z tytu.u kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 500.000,00 z., 

• z tytu.u realizacji wieloletnich programów inwe-
stycyjnych do wysokości kwot ustalonych w za-
.ączniku nr 11, 

• z tytu.u umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąg.o-
ści dzia.ania gminy i których termin zap.aty 
up.ywa w roku następnym do kwoty 
1.000.000,00 z.. 

2. Upoważnia się Burmistrza do: 
• dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiędzy rozdzia.ami i paragrafami  klasyfikacji 
budżetowej, w ramach tego samego dzia.u, 

• przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień w 
planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej oraz w planie dochodów w.a-
snych i wydatków nimi finansowanych, 

• prawnego zabezpieczania zaciąganych pożyczek 
i kredytów wymienionych w pkt 1 w formie we-
ksla in blanco, 

• lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank prowa-
dzący bieżącą obs.ugę budżetu. 

§ 11 

Wykonanie uchwa.y powierza się Burmistrzowi Karpa-
cza. 

§ 12 

Uchwa.a wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega og.o-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSKIEJ 

 
LUCJAN SZPILA 
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UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA  
NR XVII/uż/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy na rou ż00u 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2001 r., poz. 1591; z  2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 180; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz 
art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, 
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)  Rada Gminy Gromadka 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Prognozowane dochody budżetu gminy  
w wysouości: 1u 4u0 ż46,00 zł 
z tego: 
1. dochody bieżące 11 966 374,00 zł 

– z podatków i op.at 3 488 500,00 z. 
– z udzia.ów w podatkach  

stanowiących dochód budżetu  
państwa 1 409 207,00 z.  

– z tytu.u wydawanych zezwoleń  
na sprzedaż napojów  
alkoholowych 50 000,00 z.  

– z tytu.u dotacji celowych na  
zadania zlecone gminie z zakresu  
administracji rządowej 1 940 393,00 z. 

– z tytu.u dotacji do zadań  
w.asnych gminy 484 585,00 z. 

– częśc wyrównawcza subwencji  
ogólnej 747 777,00 z. 

– częśc oświatowa subwencji  
ogólnej 3 533 839,00 z. 

– dochody z us.ug 302 000,00 z. 
– pozosta.e 10 073,00 z. 

ż. dochody majątuowe 6 513 u7ż,00 zł 
– z tytu.u dotacji do inwestycji  

gminnych 4 528 986,00 z. 
– dotacje z budżetu UE 4 132 300,00 z. 
– dotacje z krajowych  

funduszy celowych      371 686,00 z. 
– dotacje z budżetu  

państwa                       25 000,00 z. 
– z tytu.u udzia.ów finansowych  

osób w inwestycjach gminnych 263 400,00 z. 
– z tytu.u sprzedaży majątku  

gminy 1 721 486,00 z. 
Szczegó.owy podzia. dochodów wed.ug źróde., z po-
dzia.em wg klasyfikacji budżetowej zawiera za.ącznik 
nr 1 do niniejszej uchwa.y. 

§ 2 

Wydatui budżetu gminy  
w wysouości ż0 u36 ż39,00 zł 

z tego: 
1. wydatui bieżące 1ż żż3 136,00 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne 5 347 698,00 z. 
– dotacje z budżetu gminy 1 465 900,00 z. 
– wydatki na realizację zadań  

związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów  
alkoholowych i narkomanii 50 000,00 z. 

– wydatki na obs.ugę d.ugu gminy 79 220,00 z. 
ż. wydatui majątuowe u 613 103,00 zł 

z tego: 
– wydatki na finansowanie  

inwestycji 8 613 103,00 z. 
w tym: 
– wydatki na realizację WPI 7 738 116,00 z. 

Szczegó.owy podzia. wydatków wed.ug rodzajów w 
podziale na dzia.y, rozdzia.y i paragrafy zawiera za-
.ącznik nr 2 do niniejszej uchwa.y. 

§ 3 

Deficyt budżetowy w kwocie 2 355 993,00 z., który 
będzie finansowany przychodami z pożyczek d.ugo-
terminowych, zaciągniętych w WFOŚiGW Wroc.aw i 
d.ugoterminowym kredytem bankowym oraz wolnymi 
środkami pochodzącymi z nadwyżek środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikają-
cych z rozliczeń kredytów i pożyczek  z lat ubieg.ych. 

§ 4 

Przychody gminy w wysokości 2 665 961,00 z. 
Rozchody gminy w wysokości        309 968,00 z. 
Rozchody gminy pokryte będą wolnymi środkami. 
Szczegó.owy wykaz przychodów i rozchodów gminy 
określa za.ącznik nr 3 do niniejszej uchwa.y. 

§ 5 

Dochody i wydatki z tytu.u dotacji celowych, otrzy-
manych z budżetu państwa, na finansowanie zadań 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w 
kwocie 1 940 393,00 z.. 
Szczegó.owy wykaz dochodów i wydatków z tego 
tytu.u określa za.ącznik nr 4 do niniejszej uchwa.y. 
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§ 6 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gromadka, 
jednostek sektora finansów publicznych, jednostek  
z poza sektora finansów publicznych, dla których 
udziela się dotacji z budżetu gminy, związanych z reali-
zacją zadań gminy, wraz z określeniem ich wysokości. 
Wykaz tych jednostek wraz z kwotami dotacji, wy-
szczególnia się w za.ączniku nr 5 do niniejszej uchwa-
.y. 

§ 7 

Plan finansowy dochodów, związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi-
nie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu 
państwa – w wysokości 15 000,00 z.. 
Szczegó.owy plan dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi-
nie, określa za.ącznik nr 6 do niniejszej uchwa.y. 

§ 8 

Przychody i koszty zak.adów budżetowych: 
– przychody w wysokości: 334 192,00 z. 

w tym: dotacja przedmiotowa  
z budżetu                   287 172,00 z. 

– koszty w wysokości: 327 383,00 z. 
Plan przychodów i wydatków zak.adów budżetowych 
określa za.ącznik nr 7 do niniejszej uchwa.y. 

§ 9 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) jednoroczne, do 
zrealizowania w 2008 r. w kwocie 874 987,00 z.. 
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do reali-
zacji zawiera za.ącznik nr 8 do niniejszej uchwa.y. 

§ 10 

Wydatki związane z Wieloletnimi Planami Inwestycyj-
nymi, przypadające do realizacji przez Gminę Gromad-
ka w 2008 r. w kwocie 7 738 116,00 z.. 
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do reali-
zacji zawiera za.ącznik nr 9 do niniejszej uchwa.y. 

§ 11 

Wydatki związane z Wieloletnimi Planami Inwestycyj-
nymi, dotyczące dwóch kolejnych okresów budżeto-
wych. 
Wykaz wydatków majątkowych zawiera za.ącznik nr 
10 do niniejszej uchwa.y. 

§ 12 

Limity wydatków w 2008 r. na projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcar-
skiego Mechanizmu Finansowego w kwocie  
5 662 216,00 z.. 
Wykaz wydatków do realizacji ze środków funduszy 
UE zawiera za.ącznik nr 11 do niniejszej uchwa.y. 

§ 13 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspól-
nych, realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę udzia-
.u gminy w wysokości 312 800,00 z.. 
Wykaz zadań zawiera za.ącznik nr 12 do niniejszej 
uchwa.y. 

§ 14 

Plan finansowy dochodów w.asnych jednostki budże-
towej gminy – Zespó. Szkó. w Gromadce Plan finan-
sowy dochodów jednostki budżetowej zawiera za.ącz-
nik nr 13 do niniejszej uchwa.y. 

§ 15 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.: 
– przychody w wysokości   35 000,00 z. 
– wydatki w wysokości      48 000,00 z. 
Plan przychodów i wydatków funduszu zawiera za-
.ącznik nr 14 do niniejszej uchwa.y. 

§ 16 

Dochody z tytu.u wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz finansowane z tego źród.a 
wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i 
zwalczania narkomanii: 
– dochody w wysokości   50 000,00 z. 
– wydatki w wysokości    50 000,00 z. 
Zgodnie z wykazem stanowiącym za.ącznik nr 15 do 
niniejszej uchwa.y. 

§ 17 

Prognozę kwoty d.ugu publicznego gminy i jego sp.aty 
na lata 2008–20116. 
Szczegó.owy wykaz d.ugu, kwot do sp.aty, wskaźni-
ków relacji zad.użenia, wyszczególnia się w za.ączniku 
nr 16 do niniejszej uchwa.y. 

§ 18 

Ustala się limit zobowiązań, z tytu.u zaciąganych kre-
dytów i pożyczek w wysokości 2 965 961,00 z.,  
z czego: 
– na pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu gminy 300 000,00 z., 
– na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy 2 355 993,00 z., 
– na sp.atę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytu.u pożyczek i kredytów 309 968,00 z.. 

§ 19 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań gminy, na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do 
wysokości 300 000,00 z. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań z tytu.u umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąg.ości 
dzia.ania jednostki i których termin zap.aty up.ywa 
w roku następnym, do wysokości 100 000,00 z.. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian 
w budżecie gminy polegających na przesunięciach 
wydatków między rozdzia.ami i paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej w ramach dzia.u. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kie-
rownikom jednostek budżetowych gminy upraw-
nień, do dokonywania przeniesień w planie finan-
sowym jednostki, planowanych wydatków między 
rozdzia.ami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w 
ramach dzia.u, z wy.ączeniem wydatków grupowa-
nych w paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120. 
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§ 20 

Rezerwę budżetową w 2008 roku w wysokości  
110 000,00 z.  
w tym: 
– ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewi-

dziane w wysokości do 1w wydatków budżetu 
gminy: 100 000,00 z. 

– celowa rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewi-
dziane z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 
w wysokości 10 000,00 z.. 

§ 21 

Wykonanie uchwa.y powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 22 

Uchwa.a wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega og.o-
szeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP GMINP 

 
RYSZARD KAWKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XVI/97/0u 

z dnia 29 lutego 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rou ż00u 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt10  ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 173, art. 174, 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.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze 
zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości 11.11ż.1u1 zł 
zgodnie z za.ącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa.y, 
w tym: 
a) dochody bieżące w wysokości 10 u6ż 1u1 zł 

– dochody w.asne w wysokości 3 136 10ż zł 
– subwencja ogólna w wysokości 5 370 4u1 zł 
– dotacje celowe na realizacje zadań zleconych 

gminie w wysokości 1 9żu 5ż0 zł 
– dotacje celowe na realizację w.asnych zadań 

gminy  w  wysokości 4ż7 07u zł 
b) dochody majątkowe w wysokości ż50 000 zł. 

2. Wydatki budżetu w wysokości 11.u01.5u1 zł 
zgodnie z za.ącznikiem nr 2 do niniejszej uchwa.y, 
w tym: 
a) wydatki bieżące w wysokości 10 ż57 0u1 zł,   

z tego: 
– wydatki na wynagrodzenia  w wysokości  

3 630 5u7 zł  
– wydatki na  pochodne od wynagrodzeń  

w wysokości  75ż 936 zł 
– dotacje z budżetu w wysokości 53ż 000 zł 
– wydatki na obs.ugę d.ugu w wysokości  

70 000 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokości 1 544 500 zł. 

§ 2 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6u9 400 zł. 
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9ż9 400 zł, 

rozchody budżetu w kwocie ż40.000 zł zgodnie  
z za.ącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa.y. 

3. Źród.em pokrycia planowanego deficytu w kwocie 
6u9.400 zł oraz rozchodów w kwocie ż40 000 zł 
będą przychody z tytu.u planowanych wolnych 
środków na rachunku  bankowym w kwocie 
779.400 zł  oraz zaciągniętych kredytów i poży-
czek w kwocie 150 000 zł. 

§ 3 

Prognozę kwoty d.ugu gminy na koniec roku budżeto-
wego określa za.ącznik nr 4 do niniejszej uchwa.y. 

§ 4 

1. Tworzy się rezerwę w .ącznej kwocie ż3ż.000 zł, 
w tym: 
a) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w 

kwocie  50 000 zł,  

b) rezerwę celową  w wysokości 1uż.000 zł  
z przeznaczeniem na:  
– wyp.atę wraz z pochodnymi odpraw emery-

talnych, zasi.ków na zagospodarowanie na-
uczycieli oraz wynagrodzeń z tytu.u za-
stępstw doraźnych dla nauczycieli w .ącznej 
kwocie  58 000 z., 

– realizację zadań w.asnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego w kwocie 30.000 z.  

– wk.ad środków w.asnych na realizację pro-
gramów pomocowych w szko.ach (Kapita. 
Ludzki), bieżące koszty i opracowanie strate-
gii rozwoju grupy Lokalnego Dzia.ania w pro-
gramie Leader w kwocie 94.000 z.. 

§ 5 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-
ści 1 9żu 5ż0 zł, zgodnie z za.ącznikiem nr 5 do ni-
niejszej uchwa.y. 

§ 6 

1. Ustala się przychody i wydatki zak.adu budżetowe-
go: 
– przychody    575.000 zł 
– wydatki       575.000 zł 
zgodnie z za.ącznikiem  nr 6 do niniejszej uchwa.y. 

§ 7 

Ustala się dochody w.asne jednostek budżetowych  
w wysokości 1ż7 u00 zł i wydatki nimi finansowane 
w wysokości 1ż7 u00 zł, zgodnie z za.ącznikiem nr 7 
do niniejszej uchwa.y. 

§ 8 

Ustala się plan  przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości: 
– przychody 1ż 000 zł 
– wydatki    14 000 zł 
zgodnie z za.ącznikiem nr 8 do niniejszej uchwa.y. 

§ 9 

Ustala się wydatki budżetu z tytu.u udzielonych  dota-
cji : 
A. Dotacje przedmiotowe: 
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1. dla zak.adu budżetowego w kwocie 1u5.000 zł 
B. Dotacje podmiotowe: 

1. dla samorządowych instytucji kultury w .ącznej 
kwocie  ż37 000 zł 

2. dla podmiotów niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej i sportu w .ącznej kwocie 
110 000 zł 

zgodnie z za.ącznikami  nr 9, 10 i 11 do niniejszej 
uchwa.y. 

§ 10 

Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytu.u wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań 
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 11 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z za.ącz-
nikiem nr 12 do niniejszej uchwa.y. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie  
z za.ącznikiem nr 13 do niniejszej uchwa.y. 

§ 12 

Ustala się limit zobowiązań z tytu.u zaciągniętych po-
życzek i kredytów na pokrycie występującego deficytu 
w budżecie w ciągu roku w kwocie 500 000 zł. 

§ 13 

Upoważnia się Wójta Gminy Przeworno do: 
1. dokonywania zmian w budżecie, polegających na 

przenoszeniu wydatków między rozdzia.ami i para-
grafami w ramach dzia.ów, z wy.ączeniem zmian 
dotyczących wydatków inwestycyjnych na realiza-
cję wieloletnich programów inwestycyjnych, 

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w ramach rozdzia.u, z wy-
.ączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagro-

dzeń, wydatków inwestycyjnych oraz zmian w pla-
nie dochodów w.asnych i wydatków nimi finanso-
wanych, 

3. samodzielnego zaciągania w 2008 roku zobowiązań 
w imieniu Gminy Przeworno jednorazowo do wyso-
kości 1.000.000 z., 

4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
objętych limitem na wieloletnie programy inwesty-
cyjne, o których mowa w za.ączniku nr 13 do ni-
niejszej uchwa.y, 

5. zaciągania zobowiązań z tytu.u umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciąg.ości dzia.ania jednostki i termin za-
p.aty up.ywa w roku następnym, 

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań  
z tytu.u umów, których realizacja w roku następ-
nym jest niezbędna dla zapewnienia ciąg.ości dzia-
.ania jednostek i termin zap.aty up.ywa w roku na-
stępnym, 

7. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku budżetowego niedoboru bu-
dżetu Gminy  Przeworno do wysokości 500 000 z., 

8. do lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzą-
cy obs.ugę budżetu. 

§ 14 

Wykonanie uchwa.y powierza się Wójtowi Gminy 
Przeworno. 

§ 15 

Uchwa.a wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego oraz podlega og.oszeniu na tablicy og.o-
szeń. 
 

PRZEWODNICZACP 
RADP GMINP 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubieg.ych oraz za.ączniki można nabywac: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wroc.awiu, 50-951 Wroc.aw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wroc.awiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wroc.awiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wroc.awiu Delegatura w Wa.brzychu, 58-300 Wa.brzych, ul. S.owackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nades.anego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wroc.awiu – Zak.adzie Obs.ugi Urzędu,  

50-951 Wroc.aw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wy.ożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wroc.aw, tel. 0-71/340-62-54. Treśc wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 
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