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1775 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XVI/85/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie w spea  G iud i Miasaa GrdMiw Śa sri ua Ś008 ror 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d 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. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 
ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz 
ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. – Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski uchwala, co nastwpuje  

 
 

§ 1 

Usaaaa się sochosd w spea  wg wapuiejszdch źriseł 
w wdsorości:          18.038.838 zł 
z tego prognozowane dochody według ważniejszych 
źródeł  
• dochody bieżące         16.548.838 zł 

w tym  
• dochody własne             6.048.889 zł 

– dochody z podatków i opłat     3.081.100 zł 
w tym  
– dochody z tytułu opłat za 

zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu             120.000 zł 

– udziały w podatkach 
stanowiących dochód 
budż. państwa            2.965.639 zł 

– dochody jednostek samorządu  
terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej                  2.150 zł 

• dotacje celowe z budżetu państwa 
na realizacjw zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zad. zlecone Gminie    3.224.694 zł 

• dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacjw własnych 
zadań bieżących gmin                  707.385 zł 
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• subwencja ogólna                  6.567.870 zł 
 w tym  
a) czwść oświatowa   – 4.111.519 zł 
b) czwść wyrównawcza – 2.383.476 zł 
c) czwść równoważąca  –      72.875 zł 

• dochody z majątku gminy            1.490.000 zł 
• wpływy z opłat za zarząd, 

użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości          37.000 zł 

• dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych          15.000 zł 

• wpływy z tytułu przekształcania 
prawa użytkowania prawa 
wieczystego               16.000 zł 

• wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych             1.422.000 zł 

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Usaaaa  się  wdsaari  w spea  ua ror Ś008 w wdsoro-
ści:              ŚŚ.765.Ś65 zł 
z tego  
1. Wydatki bieżące        17.293.765 zł 

w tym  
– wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń          7.759.655 zł 
– dotacje z budżetu         1.082.195 zł 
– wydatki na obsługw długu 

publicznego                 200.000 zł 
– pozostałe wydatki         8.251.915 zł 

w tym  
~ wydatki na realizacjw zadań 

określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień         120.000 zł 

2. Wydatki majątkowe            5.471.500 zł 
w tym  
– na finansowanie inwestycji         5.471.500 zł 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 
Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
Zestawienie dotacji  
– celowych na zadania własne gminy realizowane 

przez podmioty należące i nienależące do sektora 
finansów publicznych zawiera załącznik nr 6 do ni-
niejszej uchwały,  

– podmiotowych zawiera załącznik nr 7. 

§ 3 

Ustala siw niedobór budżetu gminy w wysokości – 
4.726.427 zł. 
1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spła-

ty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku wynoszą  
724.573 zł z tego  
– Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. 

i Gospod. Wodnej we Wrocławiu      219.562 zł 

– Powszechna Kasa Oszczwdności 
BP S.A.                            220.335 zł 

– Bank Pocztowy         284.676 zł 
2. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek 

wynoszą 5.451.000 zł  
a) zaciągniwtego kredytu długoterminowego 

w kwocie 4.731.000 zł przeznaczonego na sfi-
nansowanie wydatków inwestycyjnych, 

b) zaciągniwcie pożyczki w kwocie 7Ś0.000 zł na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, 

załącznik nr 8. 

§ 4 

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem za-
kładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala 
siw w nastwpujących kwotach  
1. Zakłady budżetowe 

a) przychody           2.773.407 zł 
w tym  
dotacje z budżetu                                    – zł 

b) wydatki             2.773.407 zł 
w tym  
wpłaty nadwyżki środków obrotowych       – zł 

załącznik nr 9. 
2. Rachunek dochodów własnych  

a) przychody w wysokości     222.062 zł 
b) wydatki w wysokości        222.412 zł 
załącznik nr 10. 

§ 5 

Dotacje podmiotowe ustala siw w nastwpujących kwo-
tach  
a) domy i ośrodki kultury  463.900 zł 
b) biblioteki       308.500 zł 
c) niepubliczne przedszkola  6.960 zł 
załącznik nr 7. 

Dotacje celowe ustala siw w nastwpujących kwotach  
a) na dofinansowanie kosztów przygotowania zawo-

dowego młodocianych pracowników    8.685 zł 
b) na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy     500 zł 
c) na  integracjw  dzieci  i  młodzieży  niepełnospraw-

nej               4.000 zł 
d) na organizacja wypoczynku letniego dzieci i mło-

dzieży oraz wycieczek         9.650 zł 
e) na  dofinansowanie  spłat  rat  kredytowych  

100.000 zł 
f) na organizacja świąt państwowych         20.000 zł 
g) na  ratowanie  zabytków  w  mieście  i  gminie 

   10.000 zł 
h) na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz orga-

nizowanie imprez sportowych           130.000 zł 
i) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzy-

maniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie 
Śląskim                  20.000 zł 

załącznik nr 6. 

§ 6 

Określa siw dochody i wydatki zawiązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami w kwocie 3.224.694 zł. 

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik 
nr 11 do niniejszej uchwały. 
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§ 7 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– przychody w wysokości   – 42.000,00 zł 
– wydatki w wysokości     – 55.930,00 zł 

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sta-
nowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala siw dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu w wysokości 120.000 zł i wydatki 
na realizacjw zadań  
– zwalczanie narkomanii        18.000 zł 
– przeciwdziałanie alkoholizmowi  102.000 zł 

§ 9 

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania 
w 2008 roku zawiera załącznik nr 13. 

§ 10 

W roku 2008 ustala siw rezerww ogólną w wysokości 
117.400,00 zł oraz rezerww celową w wysokości 
30.000,00 zł w tym na realizacjw zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł oraz 
kwotw 20.000,00 zł na sfinansowanie wydatków 
związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału 
w Przedszkolu Miejskim w Gryfowie Śląskim. 

§ 11 

Prognozuje siw łączną kwotw długu gminy na koniec 
2008 roku w kwocie 9.351.154 zł oraz możliwość 
jego spłaty w latach nastwpnych zgodnie z załączni-
kiem nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 12 

Upoważnia siw Burmistrza Gminy i Miasta do  
1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przy-

padku nieterminowej realizacji dochodów w mak-
symalnej wysokości 500.000,00 zł. 

2. Zaciągniwcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu w wysokości 
5.451.000 zł. 

3. Lokowania wolnych środków w bonach skarbo-
wych i lokatach bankowych. 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegają-
cych na przenoszeniu wydatków miwdzy rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu. 

5. Zaciągniwcia zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku nastwpnym jest niezbwdna dla za-
pewnienia ciągłości działania jednostki i termin za-
płaty upływa w roku nastwpnym do kwoty 
1.000.000,00 zł. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza siw Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjwcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji  w  Dzienniku  Urzwdowym  Województwa  Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ROBERT SKRZYPEK 
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1776 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXII/144/07 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie w spea  G iud Pr sice ua ror Ś008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co nastwpuje  

 
 

§ 1 

1. Ustala siw dochody budżetu w wysokości 
20 284 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym  
1) dochody bieżące      18 779 501 zł 
2) dochody majątkowe       1 505 000 zł 

2. Ustala siw wydatki budżetu w wysokości 
19 117 301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego  
1) wydatki bieżące       14 758 801 zł 

w tym  
– dotacje z budżetu 

w wysokości         1 097 000 zł 
– wydatki na obsługw długu gminy 
 w wysokości           390 000 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości  4 358 500 zł 
3) wydatki na wynagrodzenie i pochodne 

od wynagrodzeń zgodnie 
z załącznikiem nr 3        5 867 173 zł 

3. Nadwyżkw budżetu w wysokości 1 167 200 zł 
z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach bu-
dżetu spłatw kredytów 367 200 zł oraz wykup obli-
gacji 800 000 zł. 

§ 2 

1. Rozchody budżetu gminy na kwotw 1 167 200 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniwtych kredy-
tów na kwotw 367 200 zł z tytułu wykupu obligacji 
na kwotw 800 000 zł, finansowane bwdą z docho-
dów gminy. 

3. Prognozw kwoty długu gminy na koniec roku budże-
towego i lata nastwpne określa załącznik nr 5. 

§ 3 

W budżecie tworzy siw rezerwy  
1) ogólną w wysokości       31 000 zł 
2) celową w wysokości       10 000 zł 
z przeznaczeniem na realizacjw zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego. 

§ 4 

Określa siw dochody i wydatki budżetu związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 
3 214 299 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz docho-
dy związane z realizacją tych zadań, podlegające prze-
kazaniu do budżetu państwa w wysokości 25 000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 5 

1. Ustala siw przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych  
1) przychody w wysokości 781 181 zł, w tym do-

tacja z budżetu w wysokości 32 000 zł, 
2) wydatki w wysokości 781 181 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 8. 
2. Ustala siw dotacjw przedmiotową dla Zakładu Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 
32 000 zł z przeznaczeniem na remont pomiesz-
czeń w Przedszkolu w Prusicach oraz segregacjw 
odpadów – 12 000 zł. 

3. Ustala siw dotacjw celową na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji, realizowanej przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 
200 000 zł na zakup wozu asenizacyjnego 
(185 000 zł) oraz modernizacjw lokali socjalnych 
w Kosinowie (15 000 zł). 

§ 6 

Ustala siw dochody własne jednostek budżetowych 
i wydatki nimi finansowane w wysokości 43 500 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 7 

Zatwierdza  siw  plan  przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, określony w załączniku nr 10. 

§ 8 

1. Ustala siw kwotw dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 853 000 zł, w tym  
1) dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kości 610 000 zł, 
2) dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej w wysokości 70 000 zł, 
3) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 

w wysokości 173 000 zł. 
2. Ustala siw kwotw dotacji celowych w wysokości 

212 000 zł, w tym  
1) na cele publiczne związane z realizacją zadań 

gminy, których realizacja może być zlecona 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągniwcia 
zysku w wysokości 180 000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 14, 

2) na dofinansowanie zadań realizowanych na pod-
stawie porozumień z innymi jednostkami samo-
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rządu terytorialnego w wysokości 22 000 zł, jak 
w załączniku nr 15, 

3) na dofinansowanie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych w wysokości 
10 000 zł, jak w załączniku nr 16. 

§ 9 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wy-
datki na realizacje zadań określonych  
1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 105 000 zł, 
2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii 

w wysokości 15 000 zł. 

§ 10 

1. Ustala siw wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 11. 

2. Ustala siw limity wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie 
z załącznikiem nr 12. 

3. Ustala siw wydatki na programy i projekty, realizo-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających 
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie 
z załącznikiem nr 13. 

§ 11 

Ustala siw limity zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniw-
tych w roku budżetowym na  
1) pokrycie wystwpującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł. 

§ 12 

1. Upoważnia siw Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 
do zaciągania zobowiązań  
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie wystwpującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości ustalonego limitu, 

2) zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydat-
ków z tytułu limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączni-
ku nr 12, 

3) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stwpnym  jest  niezbwdna  dla  zapewnienia  cią-
głości działania gminy i których termin zapłaty –
upływa w roku nastwpnym do kwoty 
1 000 000 zł. 

2. Upoważnia siw Burmistrza Miasta i Gminy Prusice 
do  
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiwdzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego 
działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydat-
ków na realizacjw wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów objwtych 
dofinansowaniem ze środków UE, 

2) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków pomiwdzy paragrafami klasy-
fikacji budżetowej oraz w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza siw Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzwdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzwdu Gminy. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA I GMINY 

 ROBERT KAWALEC 
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1777 

UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 
NR XIV/60/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie w spea  g iud ua ror Ś008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i ” ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 184, 
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 401 i 406 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedno-
lity Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 
uchwala, co nastwpuje  

 
 

§ 1 

1. Dochosd w spea  g iud 
w wdsorości         18.344.43Ś zł 
z tego  
a) dochody bieżące       18.002.332 zł 
b) dochody majątkowe           342.100 zł 
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera 
załącznik nr 1 do uchwały. 

Ś. Wdsaari w spea  g iud 
w wdsorości         17.651.377 zł 
– podział wydatków w układzie działów zawiera 

załącznik nr 2 do uchwały. 
3. Dochosd i wdsaari w spea  g iud w  rłaszie szia-

łiw i rozsziałiw raasdMiracji w speaowej 
Podział dochodów i wydatków w układzie działów 
i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Ustala siw plan przychodów i wydatków zakładów 
budżetowych w nastwpujących kwotach  
a) przychody ogółem         1.406.000 zł 

w tym  
– dotacja z budżetu gminy         196.000 zł 

b) wydatki ogółem          1.406.000 zł 
w tym  
– wynagrodzenia            632.000 zł 
– pochodne od wynagrodzeń        110.000 zł 

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 3 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrwbnymi ustawami 
– zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4 

Załącza siw prognozw łącznej kwoty długu i spłat gminy 
na koniec 2008 roku i lata nastwpne 
– zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5 

Ustala siw plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wysokości 
1) przychody             50.000 zł 
2) wydatki              50.000 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 6 

1. Nadwyżkw budżetu gminy w wysokości 693.055 zł 
– z przeznaczeniem na spłatw rat pożyczek. 

2. Przychody budżetu w wysokości 0 – zł i rozchody 
w wysokości          693.055 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 7 

Ustala siw  
a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-

alizacji przez gminw w 2008 roku 
– zgodnie z załącznikiem nr 9, 

b) limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 
– zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 8 

Ustala siw   
a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł, 
b) wydatki na realizacjw zadań określonych w Gmin-

nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w wysokości 87.000 zł  

– szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 11. 

§ 9 

W budżecie tworzy siw rezerwy   
1) ogólną w wysokości        170.000 zł 

stanowiącą 0,99% ogółu planu wydatków 
2) celową w wysokości         10.000 zł 

z przeznaczeniem na zadania dot. zarządzania kry-
zysowego.  

§ 10 

Ustala siw wydatki budżetu z tytułu udzielonych   
1. Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 

w wysokości          250.000 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 12.  

2. Dotacji celowych dla podmiotów należących i nie-
należących do sektora finansów publicznych 
w wysokości          120.000 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 13. 

3. Dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury 
w wysokości          315.000 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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4. Dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 
w wysokości          196.000 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 11 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na  
1) sfinansowanie   przejściowego   deficytu   w  kwo-

cie             450.000 zł 

§ 12 

Upoważnia siw Wójta Gminy do  
1. Dokonywania przeniesień wydatków miwdzy para-

grafami i rozdziałami w ramach danego działu. 
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w innych bankach niż w banku wybra-
nym do obsługi budżetu gminy. 

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie wystwpującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 450.000 zł. 

4. Zaciągania zobowiązań  
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy  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 załączniku nr 10, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stwpnym (2009) jest niezbwdna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w 2008 roku na łączną kwotw 150.000 zł. 

5. Przekazania  kierownikom  jednostek  i  zakładów 
budżetowych uprawnień do dokonywania przenie-
sień w planie wydatków oraz w planie dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych 
za wyjątkiem wydatków osobowych wraz z po-
chodnymi. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza siw Wójtowi Gminy. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzwdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy 
informacyjnej w Urzwdzie Gminy przez okres 14 dni. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY  

 BOGUSŁAW KITLIŃSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać  

1) w punktach sprzedaży  

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

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

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

 – Dolnośląskiego Urzwdu 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 Urzwdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzwdu,  

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

Zbiory Dziennika Urzwdowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzwdowej Dolnośląskiego Urzwdu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostwpna jest w Internecie na stronie  

http //www.duw.pl 
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