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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
NR XVII/86/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budwesu Gwie  Sobesua ea rou b008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia
08 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art.171, art. 173,
art.184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w So-
bótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochod  budwesu w w souości 33.169.61b,- zł
w tym:
– dochody bieżące w wysokocci 23.479.612,- zł
– dochody majątkowe wysokocci 9.690.000,- zł
1) Szczegółowy podział dochodów według źródeł

zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Dochody budżetu gminy w układzie działów za-

wiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
b. W dasui budwesu w w souości 3b.461.918,- zł

z tego:
– w dasui biewące w wysokocci 23.428.718,- zł

w tym:
• wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń
w wysokocci 9.713.490,- zł

• dotacje z budżetu
w wysokocci 1.660.500,- zł

• wydatki na obsługę długu gminy
w wysokocci 100.000,- zł

• wydatki z tytułu spłaty poręczeń
w wysokocci 632.510,- zł

– w dasui wająsuowe w wysokocci 9.033.200,- zł
w tym
• inwestycyjne w wysokocci 9.033.200,- zł

1) Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i
rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

2) Szczegółowy podział wydatków budżetowych w
układzie działów zawiera załącznik nr 4 do ni-
niejszej uchwały.

3. Nadw wuę budwesu w w souości 707.694,- zł
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Nadwyżka budżetu gminy w wysokocci 707.694,- zł
przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w
2008 roku rat kredytów.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 0,- zł
i rozchody budżetu gminy na kwotę 707.694,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na kwotę 707.694,- zł
finansowane będą:
– z planowanej na 2008 rok nadwyżki budżetu

gminy na kwotę 707.694,- zł
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-

towego okrecla załącznik nr 6.

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokocci 100.000,- zł
2. celową w wysokocci 30.000,- zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżą-
cych w wysokocci 130.000,- zł

§ 4

Okrecla się dochody i wydatki budżetu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami
w wysokocci 3.055.031,- zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podle-
gające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokocci 39.000,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
– przychody w wysokocci 5.056.b6b,- zł

w tym dotacja z budżetu w wysokocci805.000,- zł
– wydatki w wysokocci 5.056.b6b,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w wysokocci, zgodnie
z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, okreclony w załączniku nr 9.

§ 7

1.Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokocci 1.660.500,- zł
w tym: 1.660.500,- zł
1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-

sokocci 1.390.500,- zł
z tego:
– dla samorządowych instytucji kultury w wy-

sokocci 573.000,- zł
– dla przedszkola publicznego

w wysokocci 805.000,- zł
– dla przedszkoli niepublicznych

w wysokocci 12.500,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

2) Ustala się kwotę dotacji celowych
w wysokocci b70.000,- zł

w tym:
– na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy, których realizacja może byg zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokocci 250.000,- zł

– na dofinansowanie prac remontowych i kon-
serwatorskich obiektów
zabytkowych 20.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowa-

nie zadań inwestycyjnych w wysokocci687.b00,- zł
w tym:
– na budowę kotłowni CO w SP ZOZ LROMR w

Sobótce w wysokocci 200.000,- zł
– na dofinansowanie zadań realizowanych na pod-

stawie porozumień z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego w wysokocci 187.200,- zł

– na opracowanie dokumentacji budowy nowego
budynku – Przedszkole nr 1 w Sobótce w wy-
sokocci- 300.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokocci  b1b.000,- zł
i wydatki na realizacje zadań okreclonych:
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokoccib0b.000,- zł
– w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani

w wysokocci 10.000,- zł

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 13.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się wykaz wydatków na realizację progra-
mów i projektów realizowanych z udziałem crod-
ków pochodzących z UE /NMF/, zgodnie z załączni-
kiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejcciowe-

go deficytu budżetu w wysokocci 900.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zacią-
gania zobowiązań:
– z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartocciowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejcciowego deficytu budżetu do
wysokocci ustalonego limitu
– na finansowanie wydatków z tytułu realizacji

wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
programów i projektów objętych dofinanso-
waniem ze crodków UE – do wysokocci kwot
ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku
nr 14 oraz w zał. nr 15,
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– z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głocci działania gminy i których termin zapła-
ty upływa w roku następnym do kwoty
1.000.000,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
– dokonywania przeniesień w planie wydatków

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w ramach tego samego działu, z
wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na
realizację wieloletnich programów inwestycyj-
nych oraz programów i projektów objętych dofi-
nansowaniem ze crodków UE,

– 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,

– udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 100.000,- zł,

– udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do łącznej kwoty 50.000,- zł,

– lokowania wolnych crodków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sobótka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnocląskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOSOA
NR XIII/84/07

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwaleeia budwesu gwie  Wąsosz ea b008 rou

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokocci
17 1b4 533,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokocci
18 493 853,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem
nr 3.

3. Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do reali-
zacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetowy
ustala się w wysokocci 1 369 320,- zł
sfinansowany zostanie pożyczka
oraz obligacjami komunalnymi

2. Przychody budżetu gminy ustala się
w wysokocci 1 893 660,- zł,
w tym:
– pożyczki 1 593 660,- zł
– obligacje komunalne 300 000,- zł

3. Rozchody budżetu gminy ustala się
w wysokocci 524 340,- zł,
w tym:
– spłata kredytów 424 340,- zł
– wykup obligacji komunalnych 100 000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartocciowych w 2008 roku kwocie 1 968 660,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejcciowego deficytu w kwocie 75 000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokocci
84 000,- zł oraz rezerwę na zadania związane z zarzą-
dzaniem kryzysowym w wysokocci 1 000,- zł.

§ 5

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

§ 6

Dochody w wysokocci 80 000 zł z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w wysokocci 80 000 zł na realizację zadań
okreclonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i zwalczania
narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżeto-
wych w wysokocci: przychody – 1 548 585 zł,
wydatki – 1 571 778 zł zgodnie z załącznikiem
nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych w wysokocci: dochody –
141 8b0 zł, wydatki – 141 818 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 6.

§ 8

Dotacje przekazane z budżetu gminy w 2008 roku w
wysokocci 743 65b zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko-
cci:
1) przychody – 60 000 zł
2) wydatki – 60 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 9.

§ 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w

ciągu roku budżetowego przejcciowego deficytu do
wysokocci 75 000,- zł,

2. dokonywania zmian w panie wydatków budżetu
gminy z wsadzeniem przeniesień wydatków między
działami oraz wyłączeniem zmian dotyczących wy-
datków na realizację wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze crodków UE,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnym
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków oraz w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych crodków na rachunkach ban-
kowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy,
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5. samodzielnego zaciągania zobowiązań, których
suma w ciągu roku budżetowego nie może przekro-
czyg 250 000,- zł,

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłocci działania jednostki i termin za-
płaty upływa w roku następnym nie może przekro-
czyg 500 000,- zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąso-
sza.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnocląskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

PRZEWODNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW NICPOŃ
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY
MR XVI/71/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budwesu Gwie  Kossowłos  ea b008 rou

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy
w wysokocci 16.770.417 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym:
1) dochody bieżące w wysokocci 14.277.602 zł.
2) dochody majątkowe w wysokocci 2.492.815 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy
w wysokocci 16.303.745 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokocci 12.586.401 zł

z tego:
a) wynagrodzenia w wysokocci 5.168.026 zł
b) pochodne od wynagrodzeń

w wysokocci 1.019.423 zł
c) wydatki na obsługę długu

w wysokocci 241.980 zł
d) dotacje z budżetu w wysokocci 593.172 zł

2) wydatki majątkowe w wysokocci 3.717.344 zł
w tym:
a) wydatki inwestycyjne

w wysokocci 3.717.344 zł
z tego:
–dotacje celowe z budżetu na zadania inwe-

stycyjne w wysokocci 1.030.000 zł

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załączni-
kiem nr 3.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych w latach
2008–2013,     zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizo-
wane z udziałem crodków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających
zwrotowi crodków pomocy zagranicznej, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokocci 466.672 zł
2. Przychody budżetu na kwotę 400.000 zł i rozchody

budżetu gminy na kwotę 866.672 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 6.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na kwotę 866.672 zł, finansowane
będą:
– nadwyżką budżetu w kwocie 466.672 zł
– z dochodów bieżących budżetu

w kwocie 400.000 zł

§ 5

1. Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec
2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem
nr 7.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokocci 45.000 zł
2) celowe w wysokocci 95.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
– na odprawy emerytalne dla nauczycieli w wyso-

kocci 90.000 zł,
– na zarządzanie kryzysowe w wysokocci 5.000 zł

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie, podlega-
jące przekazaniu do budżetu państwa w wysokocci
16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 86.900 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 172.200 zł na  re-
alizację zadań okreclonych w Gminnym Programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł  na realizację
zadań okreclonych w Gminnym Programie przeciw-
działania narkomanii.
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§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych:
– przychody w wysokocci 1.377.911 zł
– wydatki w wysokocci 1.352.911 zł
– stan crodków obrotowych na koniec roku w

wysokocci 25.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów własnych i
wydatków nimi finansowanych:
– dochody w wysokocci 117.100 zł
– wydatki w wysokocci 117.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wydat-
ków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej:
– przychody w wysokocci 26.050 zł
– wydatki w wysokocci 26.050 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
w wysokocci 467.133 zł
w tym:
– dla działających na terenie gminy publicznych i

niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
ocwiatowo-wychowawczych w wysokocci
160.133 zł,

– dla samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w wysokocci 15.000 zł,

– dla samorządowych instytucji kultury w wyso-
kocci 292.000 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych
w wysokocci 1.156.039 zł.
w tym:
– na zadania inwestycyjne dla powiatu realizowa-

ne na podstawie porozumień w wysokocci
1.000.000 zł,

– na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu te-
rytorialnego w wysokocci 51.039 zł,

– na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ko-
stomłotach w wysokocci 30.000 zł,

– na cele publiczne związane z realizacją zadań
gminy, których realizacja może byg zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku w wysokocci 75.000 zł.

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu
gminy okrecla załącznik nr 14.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejccio-

wego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,
– na finansowanie wydatków nieznajdujących po-

krycia w planowanych dochodach w wysokocci
400.000 zł,

– spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zacią-
gniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych  w
wysokocci 866.672 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejcciowego deficy-
tu budżetu do wysokocci 900.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym (2009) jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągłocci działania gminy
i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty
800.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżeto-
wej, z wyłączeniem przeniesień wydatków mię-
dzy działami, oraz z wyłączeniem zmian doty-
czących wydatków na realizację wieloletnich
programów inwestycyjnych.

4) lokowania wolnych crodków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługą budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnocląskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZDCA
RADI GMINI

JANINA GAWLIK
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BO ESŁAWIECKIEJ
NR XII/79/07

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budwesu gwie  ea rou b008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r.
 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,
poz. 1806, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128,  Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173,
poz. 1218) i w związku z art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104, Dz. U Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319,
Dz. U. Nr 104, poz. 798, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr170,
poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 87,
poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140,
poz. 984) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochod  budżetu gminy w wysokocci 18.098.47b,- zł
z tego:
1. Dochod  wająsuowe w s w: 50.000,- zł

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wła-
snocci oraz prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomocci 50.000,- zł

b. Dochod  biewące w s w: 18.048.47b,- zł
– dochody z podatków i opłat 7.222.000,- zł
– udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 2.265.000,- zł
– dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 80.000,- zł

– pozostałe dochody bieżące 36.050,- zł
– dotacje celowe na zadania zlecone

gminie z zakresu administracji
rządowej – bieżące 2.419.464,- zł

– dotacje celowe na zadania własne
– bieżące 536.656.- zł

– czecg ocwiatowa subwencji
ogólnej 4.955.451,- zł

– częcg wyrównawcza subwencji
ogólnej kwota uzupełniająca 533.851,- zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i dzia-
łów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W dasui  budżetu gminy w wysokocci 18.098.47b,- zł
w tym:
1. w dasui biewące 15.198.47b,- zł

w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 6.558.794,- zł
– dotacje 1.550.000,- zł

w tym:
– dla zakładów budżetowych 400.000,- zł
– dla gminnych  instytucji kultury 550.000,- zł
– dla publicznych szkół i innych

publicznych placówek
ocwiatowo-wychowawczych 450.000,- zł

– na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy 150.000,- zł

– wydatki na realizację zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywania
problemów alkoholowych
 i przeciwdziałania narkomani 80.000,- zł

b. w dasui wająsuowe b.900.000,- zł
w tym:
– wydatki na finansowanie

inwestycji 2.900.000,- zł
w tym:
– na zadania inwestycyjne

zakładów budżetowych 890.000,- zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2, 3,
9, 10,11, 12  do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych
w tym:
1. Przychody w wysokocci b.719.345.-zł

w tym: dotacje z budżetu
– na zadania bieżące 400.000,- zł
– na zadania inwestycyjne 890.000,- zł

2. Wydatki w wysokocci b.719.345,- zł
w tym:
wydatki inwestycyjne 905.000,- zł

Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w za-
łączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki
nimi sfinansowane
w tym:
1. dochody w wysokocci 161.950,- zł
2. wydatki w wysokocci 185.950,- zł
Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w za-
łączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych
gminie zadań w zakresie administracji rządowej w
wysokocci b.419.464,- zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodręb-
nionych na finansowanie zadań własnych i zleconych
gminie okrecla załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
tym:
– przychody w wysokocci 13.000,- zł
– wydatki w wysokocci b8.500,- zł
Szczegółowy podział kwot wyszczególnia się w za-
łączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-
cji, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej  uchwały.

§ 8

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na
finansowanie szkół na terenie gminy okrecla załącznik
nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokocci b11.b5b,- zł
w tym:
1. ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewi-

dziane w wysokocci do 1% wydatków budżetu
gminy 101.252,- zł

2. celową rezerwę budżetową na wydatki nieprzewi-
dziane w ocwiacie do 5% wydatków budżetu gmi-
ny 100.000,- zł

3. celową rezerwę do 1% na wydatki związane
z zarządzaniem kryzysowym 10.000,- zł

§ 10

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej, które podlegają przeka-
zaniu do budżetu państwa w 2008 r. w wysokocci
27.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej
uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w budżecie gminy polegają-

cych na przesunięciach wydatków między rozdzia-
łami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ra-
mach działów,

2. lokowania  wolnych crodków budżetowych na ra-
chunkach bankowych innych niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od
1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województw Dolnocląskiego.

PRZEWODNICZDCI RADI

ADAM MAKSYMCZYK
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywag:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

– Dolnocląskiego 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 Dolnocląskim 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 Dolnocląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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