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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

NR XVIII/88/07 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu miasta i gminy na b008 ru  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. „d” oraz   lit. „i”, art. 51 
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. 173, 
art. 184 i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 
art. 420 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska Gmi-
ny Mirsk uchwala, co nastupujel 

 
 

§ 1 

1. Ustala siu dochody budżetu miasta i gminy  w wy-
sokościl b0.b88.000 zł 
w tyml 
a) dochody bieżące 19.778.000 zł 

z tegol 
– dochody z podatków i opłat 4.439.900 zł 

(wpływy z opłat za zezwolenie  
na sprzedaż napojów  
alkoholowych 121.000 zł) 

– udziały w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa 2.291.299 zł 

– dochody od jednostek organizacyjnych  
gminy 370.070 zł 

– dochody z mienia komunalnego 60.000 zł 
– pozostałe dochody 91.515 zł 
– dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na realizacju  
zadań zleconych gminie z zakresu  
administracji rządowej 3.450.183 zł 

– dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizacju 
własnych zadań bieżących gmin 1.194.831 zł 

– subwencje z budżetu państwa 7.861.348 zł 
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– środki na dofinansowanie  
własnych zadań bieżących gmin  
pozyskane z innych źródeł  
(finansowane z programów  
i projektów ze środków Unii 
Europejskiej) 18.854 zł 

b) dochody majątkowe 510.000 zł 

z tegol 
– wpływy ze sprzedaży składników  

majątkowych 500.000 zł 
– wpływy z tytułu przekształcenia  

prawa użytkowania wieczystego  
przysługującego osobom fizycznym  
w prawo własności 10.000 zł 

Prognozowane dochody według ważniejszych źró-
deł określa załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały. 
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala siu wydatki budżetu miasta  
i gminy  w wysokości b0.094.000 zł 

z tegol  
a) wydatki bieżące 17.575.000 zł  

w tyml 
– wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń  7.365.930 zł  
– dotacje celowe dla podmiotów  

niezaliczonych do sektora  
finansów publicznych  169.000 zł 

– dotacje dla powiatu na zadania  
bieżące 1.200 zł 

– dotacje podmiotowe dla instytucji  
kultury  182.300 zł  

– dotacje celowe na finansowanie  
lub dofinansowanie prac  
remontowych i konserwatorskich  
obiektów zabytkowych przekazane  
jednostkom niezaliczonym do  
sektora finansów publicznych 60.000 zł 

– dotacja celowa na pomoc  
finansową udzielaną miudzy  
jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych  
zadań bieżących 8.700 zł 

– wydatki na obsługu kredytów  
i pożyczek 160.000 zł  

– wydatki na realizacju zadań  
określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów uzależnień 121.000 zł  

b) wydatki majątkowe  2.519.000 zł  

z tegol 
– na finansowanie inwestycji 2.519.000 zł  

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ustala siu nadwyżku budżetu w wysokości 194.000 zł. 
Ustala siu przychody budżetu w kwocie 400.000 zł  
z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn. „cudowa kanalizacji i wodociągowanie 
gminy Mirsk”. Ustala siu rozchody w wysokości 
594.000 zł, które zostają przeznaczone na spłatu rat 
pożyczek i kredytów dol 

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniutej w 
1999 roku na budowu oczyszczalni ścieków w 
kwocie 150.000 zł. 

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniutej w 
2003 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej 
w gminie w kwocie 125.000 zł. 

3. Kredyt cank K.e. z siedzibą w Warszawie zacią-
gniutej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. „cu-
dowa Gimnazjum ....” w kwocie 219.000 zł.  

4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniutej w 
2007 roku na kanalizacju i wodociągowanie gminy 
Mirsk w kwocie 100.000 zł. 

§ 3 

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala 
siu w nastupujących kwotachl 
Za łady budżetuwe: 
a) przychody 2.739.000 zł 

w tyml dotacje z budżetu gminy –   
b) wydatki  2.720.300 zł 

w tyml wydatki inwestycyjne 170.000 zł 
2. Ustala siu szczegółowy podział kwot określonych  

w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala siu w nastupu-
jących kwotachl 
a) przychody  36.000 zł  
b) wydatki 36.200 zł  
Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 5 
do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wyodrubnia siu w budżecie środki finansowe do dys-
pozycji rad sołeckich w wysokości 49.815 zł zgodnie  
z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-
cji w 2008 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 8 

1. Ustala siu rezerwu ogólną w wysokościl 150.000 zł 
2. Ustala siu rezerwu celową w wysokości 40.000 zł  

z tegol 
– na zarządzanie kryzysowe 10.000 zł 
– wydatki związane z odprawami  

emerytalnymi w oświacie 30.000 zł 

§ 9 

Prognozuje siu łączną kwotu długu na koniec roku 
2008 w wysokości 3.552.000 zł. Prognozu długu w 
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roku budżetowym i jego spłaty w latach nastupnych 
zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne w latach 2008–2010 zawiera załącznik nr 10 do 
niniejszej uchwały. 

§ 11 

1. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
dokonywania zmian w planie wydatków polegają-
cych na przenoszeniu wydatków miudzy rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu.  

2. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
zaciągania kredytów krótkoterminowych w przy-
padku nieterminowej realizacji dochodów w mak-
symalnej wysokości 1.000.000 zł . Zaciągniuty 
kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia  
2007 roku. 

3. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 
100.000 zł 

4. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
udzielania w roku budżetowym poruczeń i gwaran-
cji do kwoty 50.000 zł 

5. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
lokowania wolnych środków budżetowych w bo-
nach skarbowych i lokatach bankowych w innych 
bankach 

6. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
do wysokości określonych w załącznikach nr 8 i 
10. 

7. Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Mirsk do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których re-
alizacja w roku nastupnym jest niezbudna dla za-
pewnienia ciągłości działania jednostki i termin za-
płaty upływa w roku nastupnym do kwoty 50.000 
zł. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza siu curmistrzowi Miasta 
i Gminy Mirsk. 

§ 13 

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

PRZEWODNINZCNe 
ReDY MIEJKKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

NR XVI/X07/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wułów na b008 ru  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt  9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co nastupujel  

 
 

§ 1 

Duchudy budżetu Gminy  
w wysu uści 5X.63X.996 zł   
z tegol  
X. Duchudy bieżące 4X.7b9.b46 zł 

z tegol 
1) dochody z podatków i opłat 9.451.400 zł   
2) udziały w podatkach stanowiących  

dochód budżetu państwa  8.331.110 zł  
3) dochody z tytułu wydawania  

zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych 208.000 zł  

4) dotacje celowe otrzymane z powiatu  
na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień miudzy  
jednostkami samorządu terytorialnego 15.600 zł 

5) pozostałe dochody własne 2.699.408 zł    
6) dotacje celowe otrzymane  

z budżetu państwa na zadania  
bieżące realizowane przez gminu  
na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej 5.000 zł 

7) dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizacju  
zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie ustawami 5.780.113 zł   

8) dotacje celowe otrzymane  
z budżetu państwa na realizacju  
własnych zadań bieżących gmin 1.084.951 zł   

9) subwencja ogólna z budżetu  
państwa 14.153.664 zł      
w tyml  
– czuść oświatowa         8.753.445 zł   
– czuść wyrównawcza    5.098.116 zł    
– czuść równoważąca        302.103 zł 

b. Duchudy mająt uwe 9.90b.750 zł 
z tegol 
1) dotacje otrzymane z funduszy  

celowych na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych 5.222.750 zł 

2) dochody ze sprzedaży majątku 4.650.000 zł 
3) dochody z tytułu przekształcenia  

prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności 30.000 zł 

Kzczegółowy podział dochodów budżetowych w ukła-
dzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącz-
nik nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 58.112.302 zł 
z tegol  
1) wydatki bieżące 39.472.802 zł    

w tyml  
– wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń 14.651.200 zł   
– dotacje dla zakładów  

budżetowych 3.300.000 zł   
– dotacje dla niepublicznych szkół 512.000 zł   
– dotacje dla instytucji kultury 1.135.000 zł    
– wydatki na obsługu długu Gminy 993.000 zł  
– wydatki na realizacju zadań  

określonych w programie  
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 208.000 zł  

– dotacje dla podmiotów nie-  
zaliczonych do sektora finansów  
publicznych 350.000 zł   

– wydatków przypadających do  
spłaty w 2008 r. zgodnie z zawartą  
umową, z tytułu poruczeń  
udzielonych przez Gminu 13.000 zł   

2) wydatki majątkowe 18.639.500 zł   
z tegol  
– wydatki na finansowanie inwestycji18.639.500 zł 

Kzczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów, rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i 3 
do niniejszej uchwały.  

§ 3 

1. Deficyt budżetu Gminy stanowi kwotu 6.480.306 zł 
2. Rozchody budżetu  stanowią kwotu 1.852.444 zł 

w tyml   
– spłata kredytu z cOŚ K.e          334.000 zł 
– spłata pożyczek z WFOŚ i GW   518.444 zł 
– wykup obligacji komunalnych  1.000.000 zł 

3. Deficyt budżetu w kwocie  6.480.306 zł i rozchody 
budżetu w kwocie 1.852.444 zł zostaną pokryte 
przychodami w wysokości  8.332.750 zł         
w tyml   
– przychody z pożyczek planowanych do zacią-

gniucia w WFOŚ i GW 7.332.750 zł 
– przychody z emisji obligacji  

komunalnych 1.000.000 zł 
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera za-

łącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  
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§ 4 

1. Określa siu przychody i wydatki zakładów budże-
towychl  
1) przychody w wysokości 4.691.600 zł 

w tyml  
– dotacja z budżetu 3.300.000 zł          

2) wydatki w wysokości 4.662.500 zł     
2. Kzczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na 

zakłady budżetowe  w układzie klasyfikacji budże-
towej oraz ich rodzaje określają załączniki nr 5, 6  
i 7 do niniejszej uchwały.  

§ 5 

1. Określa siu dochody  i wydatki dochodów własnych 
jednostek budżetowychl  
1) dochody w wysokości 159.200 zł  
2) wydatki w wysokości 167.400 zł     

2. Kzczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na 
jednostki budżetowe  w układzie klasyfikacji budże-
towej  określa załącznik nr 18 do niniejszej  uchwa-
ły.  

§ 6 

1. Ustala siu wykaz zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w 2008 roku zgodnie z załączni-
kiem nr 8 do niniejszej uchwały.   

2. Ustala siu limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne   w latach 2008–2010 zgodnie z za-
łącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.   

§ 7 

1. Wyodrubnia siu wydatki na finansowanie zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych gminie ustawami oraz dotacje celowe zwią-
zane z realizacją tych zadań w wysokości 
5.780.113  zł.       

2. Podział dochodów i wydatków związanych z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych odrubnymi ustawami zawiera 
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 8 

Ustala siu dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej wykonywa-
nych na podstawie porozumień z organami administra-
cji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 
uchwały.   

§ 9 

Ustala siu dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań wykonywanych na podstawie porozumień  mie-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysoko-
ści 15.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniej-
szej uchwały.  

§ 10 

Ustala siu dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół 
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.   

§ 11 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 
zleconych Gminie określa załącznik nr 13 do niniejszej 
uchwały.   

§ 12 

Ustala siu wykaz zadań realizowanych przez organiza-
cje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczo-
nych na realizacju tych zadań zgodnie z załącznikiem 
nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 13 

Podział wydatków Działu 801 – Oświata i wychowa-
nie na jednostki organizacyjne określa załącznik nr 15 
do niniejszej uchwały.   

§ 14 

Ustala siu plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2008 rokl 
– przychody 102.000 zł 
– wydatki     127.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.   

§ 15 

Prognozu kwoty długu na 2008 rok i lata nastupne 
zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.  

§ 16 

1. Ustala siu rezerwu ogólną w budżecie Gminy w 
wysokości 150.000 zł.  

2. Ustala siu rezerwu celową na realizacju zadań wła-
snych z zakresu zarządzania kryzysowego w wyso-
kości 20.000 zł. 

§ 17 

Ustala siu limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kre-
dytów i pożyczek oraz emitowanych papierów warto-
ściowych do wysokości 9.332.750 zł, w tym krótko-
terminowych do 1.000.000 zł. 

§ 18 

Upoważnia siu curmistrza Miasta i Gminy Wołów dol  
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków po-

miudzy rozdziałami i paragrafam  klasyfikacji budże-
towej,  

2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych uprawnień do dokonywania prze-
niesień planowanych wydatków miudzy rozdziałami 
i paragrafami klasyfikacji budżetowej, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach w innych bankach, 

4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek oraz emisji papierów wartościowych na po-
krycie wystupującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,  

5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wielolet-
nich programów inwestycyjnych zgodnie z załącz-
nikiem nr 8a do niniejszej uchwały, 

6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku nastupnym jest niezbudna dla za-
pewnienia ciągłości działania Gminy i których ter-
min zapłaty upływa w roku nastupnym  do kwoty  
500 000 zł.    

§ 19 

Określa siu wysokość zobowiązań, które curmistrz 
Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, 
na kwotu 300.000 zł. 
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§ 20 

Wykonanie uchwały powierza siu curmistrzowi Miasta 
i Gminy Wołów.  

 

 

 

 

 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzudowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzudzie Miasta i Gminy w Wołowie. 
 

PRZEWODNINZCNY 
ReDY MIEJKKIEJ 

 
DANUTA JELEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

NR XII/85/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie budżetu gminy na b008 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz.717 
i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144,  Nr 175, poz. 1457, 
poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, 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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, 
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, 
poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co nastupujel 

 
 

§ 1 

Ustala siu dochody budżetu gminy  
w wysokości 15.524.311 
w tyml 
1. Dochody bieżące 14.860.081 

z tegol 
1) udziały w podatkach stanowiących  
dochód budżetu gminy 2.424.853 
2) dotacja na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej 2.186.281 
3) subwencje 4.385.707 

w tyml 
– czuść oświatowa subwencji  
ogólnej 3.639.963 
– czuść wyrównawcza subwencji  
ogólnej 684.113 
– czuść  równoważąca 61.631 

4) dochody z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych 70.000 

5) pozostałe dochody 5.793.240 
2. Dochody majątkowe 664.230 

z tegol 
1) środki na dofinansowanie  

inwestycji KPO 363.230 
2) wpływy z przekształcenia prawa  

użytkowania wieczystego w prawo  
własności 1.000 

3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia  
prawa własności oraz prawa  
użytkowania wieczystego  
nieruchomości 300.000 

Kzczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł 
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Ustala siu wydatki budżetu gminy  
w wysokości 15.343.117 
z tegol 
1. Wydatki bieżące 14.059.117 

– wynagrodzenia i pochodne od  
wynagrodzeń 6.529.799 

– wydatki na realizacju zadań  
zleconych gminie 2.186.281 

– dotacja przedmiotowa według  
stawek jednostkowych i dopłat  
do wody i ścieków dla zakładu  
budżetowego 658.602 

– dotacje podmiotowe dla publicznych  
jednostek systemu oświaty nie-  
powiązane z budżetem gminy 128.000 

– dotacje podmiotowe dla  
samorządowych instytucji kultury 460.832 

– dotacje celowe przekazane gminie  
na finansowanie zadań realizowanych  
na podstawie porozumień miudzy  
jednostkami samorządu terytorialnego 100.000 

– wydatki na obsługu długu 170.000 
– wydatki na realizacju zadań  

określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 67.000 

– wydatki na realizacju zadań  
określonych w gminnym programie  
profilaktyki 

– przeciwdziałania narkomanii 3.000 
– pozostałe wydatki 3.755.603 

2. Wydatki majątkowe 1.284.000 
w tym inwestycyjne 1.284.000 
w tym dotacja na inwestycje dla  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wilkowie 200.000 

Kzczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do 
uchwały. 
Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 181.194  zosta-
nie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów inwe-
stycyjnych. 

§ 3 

Ustala siu przychody i rozchody budżetu gminy w wy-
sokości 
w tyml 
1. Przychody 951.048 
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– przychody ze spłat pożyczek  
udzielonych ze środków  
publicznych/ZGK i M w Wilkowie  
i GZZOP 25.224 

– przychody z zaciągniutych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym  
(udział własny) 500.000 

– przychody z tytułu innych rozliczeń  
krajowych (wolne środki) 425.824 

2. Rozchody 1.132.242 
– spłaty otrzymanych krajowych  

pożyczek i kredytów 769.012 
– spłaty pożyczek otrzymanych  

na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej (KPO) 363.230 

Kzczegółowy podział przychodów i rozchodów budże-
tu przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego 
1. przychody w wysokości 2.200.054 

w tyml 
– dotacja przedmiotowa według  

stawek jednostkowych, dopłat  
do wody i ścieków na zadania bieżące 658.602 

– dotacje celowe na zadania  
inwestycyjne 200.000 

2. wydatki w wysokości 2.200.054 
Kzczegółowy podział przychodów i wydatków zakładu 
budżetowego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 5 

Ustala siu dochody własne jednostek budżetowych  
i wydatki nimi finansowane w wysokości 
1. dochody 118.230 
2. wydatki 118.230 
Kzczegółowy podział kwot dochodów własnych przed-
stawia załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 6 

Zatwierdza siu plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
1. przychody 77.000 
2. wydatki 143.000 
Kzczegółowy podział przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 7 

Dochody i wydatki na zadania zlecone realizowane  
z zakresu administracji rządowej 2.186.281 
Kzczegółowy podział wydatków wyodrubnionych na 
finansowanie zadań zleconych gminie określa załącznik 
nr 7 do uchwały. 

§ 8 

Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie 
zadań realizowanych na podstawie porozumień miudzy 
jednostkami samorządowymi 100.000 
Kzczegółowy podział dochodów i wydatków przed-
stawia załącznik nr 8 do uchwały. 

§ 9 

Dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z bu-
dżetem gminy szczegółowo przedstawia załącznik nr 9 
do uchwały. 

§ 10 

Rezerwy ogólne i celowe 35.000 
w tyml 
1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane  

wydatki 20.000 
2) rezerwu celową na realizacju zadań  

własnych z zakresu zarządzania  
kryzysowego 15.000 

§ 11 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-
cji w 2008 r. przedstawia załącznik nr 10 do uchwały. 

§ 12 

Plan limitów na wydatki inwestycyjne Gminy Złotoryja 
na lata 2008–2010 przedstawia załącznik nr 11 do 
uchwały. 

§ 13 

Wydatki na projekty i programy realizowane z udzia-
łem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej przedstawia załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 14 

Prognozu długu gminy i jego spłaty przedstawia za-
łącznik nr 13 do uchwały. 

§ 15 

Ustala siu limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciągniutych w roku budżetowym nal 
1) pokrycie wystupującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu wysokości 1.000.000 zł. 
2) spłatu wcześniej zaciągniutych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł. 

§ 16 

Upoważnia siu Wójta Gminy dol 
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegają-

cych na przenoszeniu wydatków miudzy rozdziała-
mi i paragrafami w ramach danego działu, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych 
na pokrycie wystupującego w ciągu roku budżetowe-
go niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 15, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach, 

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
wynikających z wieloletniego programu inwestycyj-
nego, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku nastupnym jest niezbudna dla za-
pewnienia ciągłości działania gminy i których termin 
zapłaty upływa w roku nastupnym do kwoty 
1.000.000 zł. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza siu Wójtowi Gminy. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjucia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r. i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzudowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń w Urzudzie Gminy i sołectwach. 
 

PRZEWODNINZCNY 
ReDY GMINY 

 
JÓZEF PAWLUS 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćl 

1) w punktach sprzedażyl 

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

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

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

 – Dolnośląskiego Urzudu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Kłowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzudzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzudu,  

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

Zbiory Dziennika Urzudowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w cibliotece Urzudowej Dolnośląskiego Urzudu Wojewódzkiego,  

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

httpl//www.duw.pl//dzienn.htm 

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 

Reda cja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzudu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzudowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21 
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