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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XII/80/07 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy Boueseawiem na 2008 row 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1.1 

Ustaua się domhody budżetu gminy wg ważniejszymh 
źródee w wysowośmi 24.050.000 ze, w tym: 
1. Domhody bieżąme 23.850.000 ze 

w tym: 
1) dochody z podatków i opłat  

lokalnych 8.667.000 zł 
2) udziały gmin w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 4.365.000 zł 
3) subwencje ogólne z budżetu  

państwa 5.599.070 zł 
4) dotacje celowe z budżetu  

państwa 4.290.821 zł 
5) pozostałe dochody 698.735 zł 
6) dochody z majątku gminy 43.700 zł 
7) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów al-

koholowych 165.000 zł 
8) dotacja celowa na realizację Projektu 17.424 zł 
9) wpływy od jednostek budżetowych 1.700 zł 

10) dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 1.550 zł 

2. Domhody majątwowe 200.000 ze 
w tym: 
1) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 200.000 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł za-
wiera załącznik nr 1 oraz według działów i rozdzia-
łów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 1.2 

Ustaua się wydatwi budżetu gminy w wysowośmi 
23.746.250 ze, w tym : 
1) wydatwi bieżąme 18.184.786 ze, 

w tym: 
* wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń 7.184.015 zł, 
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* dotacje z budżetu  2.265.000 zł, 
* wydatki na obsługę długu gminy 16.000 zł, 

2) wydatwi majątwowe 5.561.464 ze, 
w tym: na finansowanie inwestycji 5.561.464 zł. 
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają za-
łączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 1.3 

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 
303.750 zł. 

§ 2.1 

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowią-
zanie finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwo-
tę 303.750 zł finansowane będzie z dochodów gminy, 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 2.2 

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżeto-
wego określa załącznik nr 6. 

§ 3 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł 
oraz rezerwę celową na realizacje zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 
30.000 zł. 

§ 4 

Wydatki na program realizowany ze środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych w kwocie  
17.424 zł określa załącznik nr 7. 

§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3.726.275 zł 
oraz dochody podlegające przekazaniu do budżetu 
państwa w wysokości 20.450 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 8. 

§ 6 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego wysokości 750.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 7 

Ustala się dochody w kwocie 165.000 zł z tytułu wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 165.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i zwalczania 
narkomanii. 

§ 8 

Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych 
jednostek budżetowych, w tym: 
Przychody    – 64.237 zł, 
Wydatki         – 64.237 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 9 

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji 
kultury w kwocie 1.335.000 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 11. 

§ 10 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Fchrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej  
w wysokości: 
1) przychody 150.000 zł, 
2) wydatki 185.000 zł, 

w tym: inwestycje 180.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 11 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane 
przez podmioty nienależące do sektora finansów pu-
blicznych na łączną kwotę 180.000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 13. 

§ 12 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-
cji w 2008 roku zawiera załącznik nr 14. 

§ 13 

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2010 
zawiera załącznik nr 15. 

§ 14 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów, 

których realizacja w roku następnym (2009) jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy 
i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną 
kwotę 600.000 zł, 

2) zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realiza-
cję zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielo-
funkcyjnego obiektu kultury we wsi Dobra” w kwo-
cie 1.000.000 zł na 2009 rok, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżeto-
wych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej z wyjątkiem przeniesień wydatków 
między działami. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
 
 
 

PPRZWFDNNIRZIC 
PADC GMNNC 

 
JAN DURDA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CYARNYM BORYE 
NR XI/58/2007 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy na row 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 165, 184, 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 zmianami) oraz  art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129,
poz. 902 ze zmianami) Pada Gminy w Izarnym Borze uchwala, co następu-
je: 

 
§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 
13.125.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
z tego: 
– dochody bieżące w kwocie    11.847.396 zł 

w tym: 
1)  dochody z podatków i opłat 2.265.500 zł 
2) podatek dochodowy od osób  

fizycznych i prawnych 1.660.000 zł 
3) dochody z eksploatacji złóż 870.000 zł 
4) dochody z najmu, dzierżawy,  

ze składników majątkowych 1.453.000 zł 
5) pozostałe dochody własne 69.650 zł 
6) dotacje na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami  
(zał. nr 2) 1.650.956 zł 

7) dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin 168.585 zł 

8) dotacje celowe otrzymane  
z powiatu na zadania bieżące  
realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego 12.000 zł 

9) wpływy z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych 45.000 zł 

10) subwencja ogólna 3.652.705 zł 
na którą składają się: 
część oświatowa                 –3.253.690 zł 
część wyrównawcza            –   385.034 zł 
część równoważąca             –     13.981 zł 

– dochody majątkowe w kwocie 1.277.604 zł 
w tym: 
1) dotacje celowe otrzymane  

z funduszy celowych  na 
finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji 825.000 zł                    

2) wpłaty z tytułu odpłatnego  
nabycia prawa własności oraz  
prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości 452.604 zł  

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 
13.671.118 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. R wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
się łącznie na: 
1) Wydatki bieżące na kwotę  10.971.118 zł 

w tym na: 
a) wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń 4.493.950 zł 
b) dotacje dla instytucji kultury 302.000 zł 
c) dotacje celowe dla obiektów  

zabytkowych 150.000 zł 
d) dotacje dla Nzb Polniczych 1.500 zł 
e) dotacje celowe do realizacji  

stowarzyszeniom 150.000 zł 
f) obsługa długu publicznego 5.000 zł 

2) Wydatki majątkowe na kwotę  2.700.000 zł 
w tym na: 
a) wydatki inwestycyjne 2.700.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4 
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 

ponadto: 
1) wydatki na realizację zadań  

określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów  
alkoholowych 45.000 zł 

§ 3 

Deficyt budżetu w kwocie 546.118 zł zostanie sfinan-
sowany przychodami z tytułu pożyczki długotermino-
wej. Ustala się przychody w wysokości 675.000 zł,  
a rozchody w kwocie 128.882 zł przeznaczone na 
spłatę rat pożyczki. 

§ 4 

Prognozuje się łączną kwotę długu  gminy na koniec 
2008 rok w wysokości  675.000 zł zgodnie z załącz-
nikiem nr 6. 

§ 5 

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Fchrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6 

Tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości      90.000 zł9  
2) celową w wysokości  30.000 zł – na realizacje 

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe-
go. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 17 –  1313  – Poz. 280 

§ 7 

Ustala się  roczny limit na pokrycie: 
1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poży-

czek na sfinansowanie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 
800.000 zł9 

2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych 
pożyczek i kredytów do kwoty 675.000 zł. 

§ 8 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-

pującego w ciągu roku  deficytu budżetowego  do 
wysokości  800.000 zł, 

2. dokonywania zmian w planie wydatków dotyczą-
cych przeniesień planowanych wydatków między 
paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, 

3. przekazywania uprawnień do dokonywania przenie-
sień planowanych wydatków w ramach rozdziału z 
wyłączeniem wynagrodzeń kierownikom jednostek 
budżetowych gminy Izarny Bór,  

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w banku prowadzącym ob-
sługę  budżetu gminy lub innym banku. 

§ 9 

Fkreśla się wysokość sumy, do której Wójt Gminy 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę  
1.500.000 zł. 

§ 10 

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe 
zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku 
budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PPRZWFDNNIRAIA 
PADC GMNNC 

 
HENRYKA WYSZOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERY 
NR XVI/91/07 

z dnia 19 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na row 2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, art. 173, art. 184, 
art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590) Pada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości 16.233.490,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 w tym: 
• dochody bieżące 10.786.463,00 
• dochody majątkowe 5.447.027,00 

2. Wydatki budżetu w wysokości 16.823.569,00 
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 z tego: 
• wydatki bieżące w wysokości 9.864.695,00 

w tym: 
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń w wysokości 4.413.665,00 
– dotacje z budżetu  

w wysokości 580.117,00 
– wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-

ści 32.000,00 
• wydatki majątkowe w wysokości 6.958.874,00 

3. Deficyt budżetu w wysokości 590.079,00. 

§ 2 

Źródła pokrycia deficytu budżetowego: 
1. Przychody: 

– Pożyczka 800.000,00 
– Wolne środki jako nadwyżka  

środków pieniężnych na rachunku  
bankowym budżetu 34.079,00 

2. Pozchody: 
– spłaty pożyczek 244.000,00 

3. Póżnica między przychodami  
a rozchodami +590.079,00 

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5. 
Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżeto-
wego określa załącznik nr 6. 

§ 3 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
ści 95.381,00. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 
116.404,00 z przeznaczeniem na finansowanie 
wydatków: 
− bieżąmymh 
1. na działania wykonywane przez organizacje po-

zarządowe, prowadzące działalność pożytku pu-
blicznego na działania w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w wysokości 
49.104,00, 

2. na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządza-
niu kryzysowym 7.300,00 

− inwestymyjnymh 
1. na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 

60.000,00. 

§ 4 

Fkreśla się dochody i wydatki budżetu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-
ści 1.578.092,00 oraz dochody związane z realizacją 
tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa w wysokości 14.000,00, zgodnie z załącznikiem 
nr 7. 

§ 5 

Ratwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Fchrony  rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w załączniku nr 8. 

§ 6 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 580.117,00 dla samorządowych instytucji kul-
tury , zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 7 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 10. 

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

3. Fkreśla się wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załączni-
kiem nr 12. 

§ 8 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
72.000,00 i wydatki na realizacje zadań określonych: 
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 62.000,00 
– w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii 

w wysokości 10 000,00 

§ 9 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu bu-
dżetowego: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 17 –  1326  – Poz. 281 

Przychody w wysokości 3.281.724,00 
Wydatki w wysokości 3.282.933,00 
Rgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 10 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kre-
dytów i pożyczek: 
1. Krótkoterminowych na pokrycie występującego w 

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wy-
sokości 300.000,00 zł. 

2. Długoterminowych w wysokości 800.000,00 zł. 

§ 11 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań: 
− z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego deficy-
tu budżetu do wysokości ustalonego limitu 
300.000,00. Prawnym zabezpieczeniem zobo-
wiązania będzie weksel in blanco wraz z dekla-
racją wekslową, 

− z tytułu realizacji wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów objętych 
dofinansowaniem ze środków UZ – o wysokości 
kwot ustalonych w załączniku nr 11, 

− z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania gminy i których termin zapłaty 

upływa w roku następnym do kwoty  
300 000,00. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
− dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej, 

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

− lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 12 

Budżet został opracowany w złotych. Wykonanie 
uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PPRZWFDNNIRZIC PADC 
 

MAREK JAWORSKI 
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Zgzemplarze 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. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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 – Rakładzie Fbsługi Urzędu,  

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

Rbiory 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Nnternecie na stronie: 

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