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1963 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU-ZDROJU  
NR XV/103/08 

z dnia 31 stycznia 2008 r. 

w sprawie budżebu Miasba i Gaii  Lide -Zdrój ia 2008 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 art. 61 ust. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku 
z art. 165, 184, 188 ust. 2, oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. 
z późn. zmianami oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku) 
Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

I. Usbala się dochod  budżebu aiasba i gaii   
w w so ości 25.796.627,00 zł 
z tego: 
1. dochody bieżące – 18.673.142,00 zł 
2. dochody majątkowe – 7.123.485,00 zł 
gdzie: 
1. dochody własne – 10.416.616,00 zł 

– dochody własne bieżące – 7.961.116,00 zł 
– dochody własne majątkowe – 

2.455.500,00 zł 

2. Subwencja ogólna – 5.847.019,00 zł 
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 

4.551.065,00 zł 
4. Wysokość środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej – 3.590.294,00 zł 
– Wysokość środków pochodzących z bu-

dżetu Unii Europejskiej bieżące – 
38.413,00 zł 

– Wysokość środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej majątkowe – 
3.551.881,00 zł 
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5. Wysokość pozostałych środków finansowych 
pozyskanych z innych źródeł – 1.391.633,00 zł 
– Wysokość pozostałych środków finanso-

wych pozyskanych z innych źródeł  
bieżące – 275.529,00 zł 

– Wysokość pozostałych środków finanso-
wych pozyskanych z innych źródeł  
majątkowe – 1.116.104,00 zł 

Szczegółowy podział dochodów na dochody ma-
jątkowe i bieżące oraz podział według źródeł 
zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na-
tomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji 
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

II. Usbala się w dab i budżebu gaii  w w so ości 
31.112.334,00 zł 

gdzie: 

I. wydatki bieżące – 19.889.315,00 zł 

1. dotacje celowe dla zakładu budżetowego 
– 700.000,00 zł 

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł 

3. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych – 744.045,00 zł 
w tym: 
– dotacja podmiotowa dla samorządowej 

instytucji kultury – 545.000,00 zł 
– dotacja podmiotowa dla bibliotek – 

125.000,00 zł 
– dotacja podmiotowa dla muzeum – 

74.045,00 zł 
4. Dotacje celowe na zadania zlecone do re-

alizacji stowarzyszeniom – 70.000,00 zł 
w tym: 
– dotacja na upowszechnienie kultury fi-

zycznej i sportu – 70.000,00 zł 
5. dotacja celowa przekazana na podstawie 

porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego – 1.245,00 zł 
w tym: 
– dotacja dla powiatu na zadania bieżące 

– 1.245,00 zł 
6. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń wynoszą – 8.246.781,00 zł 
7. wydatki związane z obsługą długu jed-

nostki samorządu terytorialnego – 
421.179,00 zł 
w tym 
– na rozliczenia z bankami związane  

z obsługą długu – 412.179,00 zł 
– na wypłaty z tytułu poręczeń – 

9.000,00 zł 
8. pozostałe wydatki bieżące gminy – 

9.681.065,00 zł 
II. wydatki majątkowe – 11.223.019,00 zł 

1. wydatki na zakupy inwestycyjne – 
56.000,00 zł 

2. wydatki na zadania inwestycyjne – 
11.167.019,00 zł 

Podział wydatków w układzie działów klasyfika-
cji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały, natomiast w układzie paragrafów 
klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik 
nr 10. 
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje do-
tacje celową na podstawie porozumień miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego przedsta-
wia załącznik nr 12. 

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w ukła-
dzie działów i rozdziałów klasyfikacji budże-
towej z wyodrębnieniem wydatków na wy-
nagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2 

Planowany deficyt budżetowy wynosi 
5.315.707,00 zł. 
Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się: 
1. Przychody z tytułu: 

– planowanego do zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego w wysokości 7.273.789,00 zł 

– planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfi-
nansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej – 2.249.106,00 zł 

2. Rozchody z tytułu: 
– spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

wysokości – 1.225.457,00 zł 
– spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowa-

nie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 
2.981.731,00 zł 

Szczegółowy wykaz przypadających w 2008 roku 
spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5. 

§ 4 

I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakła-
dów budżetowych w następujących kwotach: 
1. przychody: 6.307.000,00 zł 
2. wydatki: 6.307.000,00 zł 

II. Ustala się plan przychodów i wydatków docho-
dów własnych jednostek budżetowych gminy w 
następujących kwotach: 

1. przychody – 31.712,00 zł 
2. wydatki – 31.712,00 zł 

III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt. I  
i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz 
plan przychodów i wydatków dochodów wła-
snych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz 
ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do ni-
niejszej uchwały. 

IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 225.415,00 zł. 

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przed-
stawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 
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§ 5 

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych 
gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w 
wysokości 2.851.767,00 zł. 
Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu admini-
stracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 6 

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości 
495.000,00 zł 
gdzie: 
1. na rezerwę celową – 295.000,00 zł 

gdzie: 
– 20.000,00 zł na wydatki związane z Radami 

Sołeckimi 
– 5.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe 
– 270.000,00 zł na domy socjalne 

2. na rezerwę ogólną – 200.000,00 zł 

§ 7 

I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwe-
stycyjnych oraz zadań remontowych planowa-
nych do realizacji w 2008 roku zawiera załącz-
nik nr 9 do niniejszej uchwały. 

II. Wykaz planowanych dotacji celowych dla za-
kładu budżetowego zawiera załącznik nr 13. 

III. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych 
programów realizowanych ze środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych zawiera za-
łącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 

IV. Wykaz wydatków na programy i projekty reali-
zowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera 
załącznik nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami  
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w wysokości 190.000,000 zł oraz 
wydatki na realizację zadań określonych w progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych w wysokości 176.700,00 zł i wydatki na 
realizacje zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.300,00 
zł. 
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik 
nr 10 w dziale 851. 

§ 9 

Upoważnia się Burmistrza Lądka-Zdroju do: 
1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polega-

jących na przeniesieniu wydatków w ramach 
działu, 

2. przekazania uprawnień do dokonywania przenie-
sień planowanych wydatków w ramach działu 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, 

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin 
zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 
7.000.000,00 zł, 

4. 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 załącznikach nr 14 
i nr 15, 

5. zaciągania zobowiązań finansowych do wysoko-
ści 7.000.000,00 zł, 

6. zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermino-
wych oraz emisji papierów wartościowych w 
wysokości 7.000.000,00 zł, 

7. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkotermino-
wych w wysokości 200.000,00 zł. 

§ 10 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papie-
rów wartościowych oraz kredytów i pożyczek za-
ciągniętych na: 
1. krótkoterminowy - sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł, 
2. długoterminowy – 9.522.895,00 zł. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 12 

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

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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1964 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE  
NR XIII-65/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżebu gaii  ia 2008 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. 
Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, 6, 165, 166, 168, 
173, 174, 176, 180, 182, 184, 188 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 
2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 1 i art. 406 ustawy z 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy  
w wysokości 21.023.825 zł 
w tym : 
1. dochody majątkowe  

w wysokości: 9.160.160 zł 
– dotacje i środki otrzymane  

na inwestycje 8.271.600 zł 
– dochody ze sprzedaży 888.560 zł 

2. dochody bieżące w wysokości 11.780.650 zł 
3. dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych 83.015 zł 

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy okre-
śla załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy  
w wysokości 23.099.425 zł 
w tym: 
1. wydatki bieżące, w tym  

w szczególności: 10.031.040 zł 
– wynagrodzenia  i pochodne  

od wynagrodzeń 4.370.073 zł 
– wydatki na obsługę długu  

jednostki  130.319 zł 
2. wydatki majątkowe 12.985.370 zł 
3. wydatki na realizację zadań o 

kreślonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów  
alkoholowych 83.015 zł 

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy okre-
śla załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.075.600 zł 
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych  

pożyczek przeznacza się kwotę 303.000 zł 
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek w kwocie 2.378.600 zł będą źródłem 
pokrycia planowanego deficytu budżetu. 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów bu-
dżetu, o którym mowa w pkt 1, zawiera załącznik  
nr 3 do uchwały. 

§ 4 

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleco-
nych gminie zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz dotacje celowe związane z realizacją 
tych zadań w wysokości 1.692.291 zł 

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków 
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleco-
nych gminie określa załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 5 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji zawiera załącznik nr 5 do uchwały budże-
towej. 

§ 6 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne na rok 2008, zgodnie z załącznikiem 
nr 6 do uchwały. 

§ 7 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków pochodzących z budżetu unii 
europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwa-
ły. 

§ 8 

1. Ustala  się plan przychodów  i wydatków zakła-
dów budżetowych na kwotę: 
– przychody w wysokości 590.500 zł 

w tym dotacje 466.400 zł 
– wydatki w wysokości 590.800 zł 

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 
na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji 
budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w 
załączniku nr 8 do uchwały. 

§ 9 

1. Ustala  się  plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym: 
– przychody w wysokości 21.000 zł 
– wydatki  w wysokości 24.200 zł    

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska okre-
śla załącznik nr 9 do uchwały.                          
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§ 10 

1. Ustala  się plan  dochodów  i wydatków docho-
dów własnych, w tym: 
– dochodów w wysokości 10.994 zł 
– wydatki w wysokości 10.894 zł  

2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 
oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku 
nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Ustala się prognozę długu gminy na lata 2008–
2013, stanowiącą załącznik nr  11 do niniejszej 
uchwały. 

§ 12 

Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla insty-
tucji kultury w wysokości 509.059 zł 

§ 13 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną  w wysokości  50.000 zł 
2. celową na realizację zadań własnych  

zgodnie z ustawą o zarządzaniu  
kryzysowym w kwocie  50.000 zł 

§ 14 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na:  
1. pokrycie występującego w ciągu  

roku przejściowego deficytu budżetu   
w kwocie 500.000 zł 

2. sfinansowanie planowanego deficytu  
budżetu w kwocie 2.075.600 zł 

3. spłatę wcześniej zaciągniętych  
zobowiązań z tytułu emisji papierów  
wartościowych 303.000 zł 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 

 

 

 

§ 15 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
a) dokonywania zmian w budżecie gminy, pole-

gających na przeniesieniu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 

b) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków oraz w planie dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań: 
a) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetowego do wysokości  500.000 zł. 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania gminy i których termin zapła-
ty upływa w roku następnym do wysokości 
500.000 zł. 

c) na finansowanie wieloletnich programów in-
westycyjnych oraz programów i projektów 
realizowanych z środków Unii Europejskiej 
lub bezzwrotnych środków zagranicznych 
oraz na zadania wynikające z kontraktów wo-
jewódzkich do wysokości określonej w za-
łączniku nr 6 i 7.  

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 17 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 
 
 

PRZEWODNICZPCZ 
RADZ GMINZ 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 103/XIV/07 

z dnia 28 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwaleiia budżebu Gaii  Nowa Ruda ia ro  2008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art.173 ust. 1, 
art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i  art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Dochod  budżebu gaii   
w w so ości 31 453 882 zł 
w tym: 

I. Dochod  bieżice 25 692 128 zł 

1) Dochod  własie 12 044 252 zł 
–  wpływy z podatków i opłat 7 303 193 zł 
– dochody uzyskiwane przez  

gminne jednostki budżetowe 74 000 zł 
– pozostałe dochody własne 231 950 zł 
–  udziały w podatkach  

stanowiących dochód budżetu  
państwa 4 265 109 zł  

– wpływy z opłat za zezwolenie  
na sprzedaż napojów  
alkoholowych 170 000 zł 

2) Subweicja ogólia 9 586 596 zł 
– część oświatowa subwencji 6 972 032 zł 
– część wyrównawcza  

subwencji 2 521 811 zł 
– część równoważąca subwencji 92 753 zł 

3) Dobacje celowe z budżebu  
pańsbwa 4 010 010 zł 
a) ia zadaiia zlecoie z za resu: 3 514 125 zł 

– administracji publicznej 95 253 zł 
– naczelnych organów władzy  

państwowej 2 122 zł 
– obrony narodowej  750 zł 
– bezpieczeństwa publicznego 1 000 zł 
– pomocy społecznej  3 415 000 zł 

b) ia zadaiia własie z za resu: 495 885 zł 
– pomocy społecznej  487 200 zł 
– oświaty i wychowania 8 685 zł 

4) Środ i ia doŚiiaisowaiie  
własi ch zadań poz s aie  
z iii ch źródeł 51 270 zł 

II. Dochod  aajib owe 5 761 754 zł 

– ze sprzedaży , najmu , dzierżawy  
składników majątkowych 1 944 626 zł  

– pozyskane z innych źródeł 3 817 128 zł  
Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy 
według źródeł zawiera załącznik nr 1. 

§ 2 

1. W dab i budżebu gaii   
w w so ości 33 994 335zł  
w tym: 
I. Wydatki bieżące  23 382 385 zł  

w tym na: 
– wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń  12 516 675 zł 
– dotacje 1 164 770 zł 
– wydatki na obsługę długu 272 500 zł 

II. W dab i aajib owe 10 611 950 zł 

w tym: 
– wydatki inwestycyjne 10 231 950 zł 
– dotacje 380 000 zł 
Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy 
w układzie działów i rozkładów zawierają za-
łączniki nr 2 i nr 2a. 

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącz-
nikiem nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy struktural-
nych Funduszu Spójności w wysokości   
6 031 220 zł  zgodnie z załącznikiem nr 5.   

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda  w wysoko-
ści 2 540 453 zł zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z wyemitowanych pa-
pierów wartościowych oraz zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek. 

2. Przychody budżetu w wysokości 3 816 239 zł, 
rozchody w wysokości 1 275 786 zł zgodnie  
z załącznikiem nr 6. 

§ 4 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólii w w so ości 100 000 zł 
2) celowe w w so ości 200 000 zł 

a) na realizację zadań z zakresu  
zarządzania kryzysowego 50 000 zł 

b) na realizację zadań inwestycyjnych150 000 zł 
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§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie  
z załącznikiem nr 7. 

§ 6 

1. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytu-
łu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie  
153 000 zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7 

Dotacje dla: 
1) gminnych instytucji  kultury na 

łączną kwotę 724 770 zł 
2) innych podmiotów w wysokości 820 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości: 
1) przychody  52 000 zł 
2) wydatki  52 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 9 

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości  
81 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 10 

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zacią-
ganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na: 
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie  
1 000 000  zł,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowe-
go do kwoty 2 540 453 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do 
kwoty 1 275 786 zł. 

§ 11 

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

pierów wartościowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetowego do wysokości ustalonego limitu. 

2) 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 kontaktów wojewódzkich do 
wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5. 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania Gminy, których 
termin zapłaty upływa w roku następnym.  

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej w ramach działu. 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy 
uprawnień do dokonywania przeniesień plano-
wanych wydatków bieżących w budżecie na rok 
2008 w ramach paragrafów klasyfikacji budże-
towej. 

§ 12 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat 
Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgod-
nie z załącznikami nr 11. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podję-
cia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku  
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Nowa Ruda. 
 
 
 

PRZEWODNICZPCA RADZ 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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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. 0-71/340-64-74, 

– 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 – Zakładzie Obsługi 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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