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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
NR XII/76/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gmiw  Orsz wa wa rou 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” i lit „i” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust.
2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada
Miejska w Olszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu wediug ważniejszych
źródei w wysokości 13.494.556 zł zgodnie z za-
iącznikiem wr 1, z tego:
– dochody bieżące w wysokości 12.815.318 zi
– dochody majątkowe w wysokości 679.238 zi
w tym:

a) dochody z podatków i opiat w wysokości
3.487.517 zi,

b) subwencje z budżetu państwa  w wysokości
5.726.833 zi,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w wysokości
2.626.264 zi,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania wiasne w wysokości 441.684 zi,

e) dotacje otrzymane z jednostek samorządu te-
rytorialnego na zadania realizowane na pod-
stawie

porozumień w wysokości 20.250 zi,

f) dochody z majątku gminy w wysokości
712.500 zi,

g) wpiywy z opiat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 80.000
zi,

h) pozostaie wpiywy wiasne w wysokości
185.270 zi

i) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w
wysokości 214.238 zi.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
14.655.335 zł, zgodnie z zaiącznikiem wr 2,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 13.090.913 zi, w

tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 5.986.158 zi,
– dotacje z budżetu w wysokości 403.374 zi,
– wydatki na obsiugę diugu gminy w wysoko-

ści 347.435 zi,
b) wydatki majątkowe w wysokości 1.564.422 zi,

w tym inwestycyjne w wysokości 1.564.422 zi.
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§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.160.779
zi.

2. Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinanso-
wany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredy-
tów.

3. Ustala się przychody budżetu na kwotę 2.174.999
zi pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
z tego na realizację nw. zadań :
a) „Modernizacja budynku Gminnego Gimnazjum

Publicznego w Olszynie – etap II”
kwota – 1.173.499 zi, w tym:
– pożyczka – 337.000 zi
– kredyt – 836.499 zi

b) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Wykonanie odwiertów w miejscowości
Zapusta i Kaiużna” – kwota 100.000 zi

c) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Wykonanie uzbrojenia terenu pod budowę
4 domów socjalnych przy ul. Mickiewicza” –
kwota 159.000 zi

d) kredyt na finansowanie zadania polegającego na
naprawie nawierzchni asfaltowych w miejsco-
wości Olszyna – kwota 507.500 zi

e) kredyt na finansowanie zadania polegającego na
wymianie pokrycia dachowego budynku świetli-
cy wiejskiej w Bożkowicach – kwota 85.000 zi

f) kredyt na wydatki bieżące nieznajdujące pokry-
cia w dochodach wiasnych – kwota 70.000 zi

g) kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego
pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mic-
kiewicza w Olszynie” – kwota 80.000 zi

4. Ustala się rozchody budżetu z tytuiu spiaty rat po-
życzek i kredytów w wysokości 1.014.220 zi,
z tego:
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej we Wrociawiu – 465.670 zi
– Bank Polskiej Spóidzielczości F/Olszyna –

334.312 zi
– Bank Gospodarstwa Krajowego – 214.238 zi
Szczegóiowy podziai przychodów i rozchodów
określa zaiącznik wr 3 do niniejszej uchwaiy.

5. Prognozę kwoty diugu gminy na koniec roku budże-
towego oraz spiaty w następnych latach określa
zaiącznik wr 4.

§ 3

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.626.264 zi zgod-
nie z zaiącznikiem wr 5 oraz dochody związane z reali-
zacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu
państwa w wysokości 33.000 zi, zgodnie z zaiączni-
kiem wr 5a.

§ 4

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w zaiączniku wr 6.

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dys-
pozycji Rad Soieckich w wysokości 10.000 zi zgodnie

z planem finansowym stanowiącym zaiącznik wr 7 do
niniejszej uchwaiy.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 259.000 zi, zgodnie z zaiącznikiem wr 8,
w tym:
a) dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kości 259.000 zi.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości

140.000 zi, zgodnie z zaiącznikiem wr 9, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziaiającym w celu osiągnięcia
zysku w wysokości 90.000 zi,

b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków w wysokości 50.000 zi.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego określa zaiącznik wr 10.

§ 8

Uchwala się dochody z tytuiu wydawanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów blkoholowych” oraz „Programu zwalczania
narkomanii”
a) dochody – 80.000 zł
b) wydatki – 80.000 zł.
Szczegóiowość wymienionych zadań określa zaiącznik
wr 11.

§ 9

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową, na nieprze-
widziane wydatki, w wysokości 114.000 zi.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 166.607
zi z przeznaczeniem na finansowanie:
– wydatków bieżących związanych z uzyskaniem

awansu zawodowego nauczycieli wraz z po-
chodnymi – kwota 34.907 zi,

– zadań wiasnych z zakresu zarządzania kryzyso-
wego – kwota 10.000 zi,

– odpraw emerytalnych dla pracowników jedno-
stek budżetowych odchodzących w roku 2008
na emerytury – kwota 121.700 zi

§ 10

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w roku 2008 w szczegóiowości
poszczególnych zadań zgodnie z zaiącznikiem wr 12.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Olszyny do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegają-

cych na przenoszeniu wydatków między rozdziaia-
mi i paragrafami w ramach tego samego dziaiu.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek
w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w
maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.
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Zaciągnięte zobowiązania z tego tytuiu winny zo-
stać spiacone do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. zaciągania zobowiązań z tytuiu umów, których
realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna
dla zapewnienia ciągiości dziaiania gminy i termin
zapiaty upiywa w 2009 roku na iączna kwotę
200.000 zi

4. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytuiu
umów, których realizacja w roku następnym (2009)
jest niezbędna dla zapewnienia ciągiości dziaiania
jednostki i termin zapiaty upiywa w roku 2009.

§ 12

Wykonanie uchwaiy powierza się Burmistrzowi
Olszyny.

§13

Uchwaia wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogiosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZPWODNIDZIDZ RbDZ

JAN WRÓBLEWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW
NR XII/73/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwarewia budżetu Gmiw  Mietuów wa rou 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.072.305 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 1, 1a, 2.
W tym: dochody bieżące – 8.627.305 zi.
Dochody majątkowe – 445.000 zi

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.492.305
zi, zgodnie z zaiącznikiem nr 3 i 4.
W tym wydatki majątkowe w wysokości
6.344.684 zi zgodnie z zaiącznikiem 6

w tym; dotacje na zadania inwestycyjne reali-
zowane na podstawie porozumień z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego w wysokości
40.084 zi

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie z zaiącznikiem
nr 6a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w wysokości 5.394.668,65 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.420.000 zi,
powiększony o rozchody w wysokości 180.000 zi
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów na finansowanie zadań

inwest. w kwocie – 250.400 zi,
2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań

inwest. w kwocie – 1.349.600 zi,
3) kredyty i pożyczki na prefinansowanie zadań z

udziaiem środków z UP – 4.000.000 zi,
2.1 Przychody budżetu w wysokości 5.600.000 zi,
2.2 Spiata rat pożyczek w wysokości 180.000 zi

nastąpi z dochodów wiasnych gminy, zgodnie z
zaiącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 19.426 zi,
2) celową w wysokości – 67.863 zi,

z przeznaczeniem na:
a) wspieranie inicjatyw spoiecznych (soiectwa)

w kwocie – 50.000 zi,
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym w kwocie – 17.863 zi,
do wysokości 1% x (wydatki – wyd. inwest. –
wyd. na wynagr. i poch. – wyd. na obsi. diugu).

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zaiącz-
nikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.500 zi z tytuiu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych oraz wydatki w kwocie 75.500 zi na
realizację zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 300 zi na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciw-
dziaiania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w iącznej kwocie,
dla:
1) zakiadów budżetowych: przychody – 1.081.771

zi, wydatki – 1.081.771 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakiadu Gospodarki Ko-
munalne:
1) z tytuiu dopiaty do ceny wody – 90.000 zi,
2) z tytuiu dopiaty do ceny ścieków – 182.000 zi,
3) z tytuiu dopiaty do ceny śmieci – 180.000 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 8 i 9

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na iączną kwotę –

393.800 zi,
2) dziaiających na terenie gminy publicznych i niepu-

blicznych przedszkoli, w wysokości – 20.000 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania wiasne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych na iączną kwotę
– 36.400 zi, zgodnie zaiącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody – 20.000 zi,
2) wydatki – 35.000 zi,
zgodnie z zaiącznikiem nr 7.
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§ 10

Limity zobowiązań z tytuiu kredytów i pożyczek zacią-
ganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –

w kwocie 400.000 zi;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –

w kwocie 5.600.000 zi;
w tym: na prefinansowanie zadań z UP w kwocie
4.000.000 zi

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wy-
sokości 400.000 zi,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze środków Unii Puropejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w zaiącznikach nr 6a i
nr 4a,

b) z tytuiu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągiości dziaiania gminy i termin zapiaty upiywa
w 2009 roku na iączną kwotę 300.000 zi,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyią-
czeniem przeniesień wydatków między dziaiami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsiugę budżetu gminy.

§ 12

Doiącza się do uchwaiy prognozę iącznej kwoty diugu
i spiat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie uchwaiy powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwaia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogioszeń
Urzędu Gminy.

PRZPWODNIDZIDZ
RbDZ GMINZ

JÓZEF ŻYGADŁO



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3390  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3391  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3392  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3393  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3394  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3395  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3396  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3397  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3398  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3399  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3400  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3401  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3402  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3403  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3404  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3405  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3406  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3407  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3408  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3409  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3410  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3411  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3412  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3413  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3414  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3415  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3416  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3417  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3418  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3419  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3420  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3421  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3422  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3423  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3424  – Poz. 648



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 47 –  3425  – Poz. 649

649

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
NR XIII/71/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwarewia budżetu gmiw  wa rou 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy wediug źródei z wyodrębnie-
niem dochodów bieżących i majątkowych w wysoko-
ści 11.622.340 zł zgodnie z zaiącznikiem nr 1 oraz
wediug dziaiów, rozdziaiów i § klasyfikacji budżetowej
zgodnie z zaiącznikiem nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.563.416 zł
zgodnie z zaiącznikiem nr 3 w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.180.833 zi
– wydatki na zadania inwestycyjne 1.346.000 zi
zgodnie z zaiącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 58.924 zł
z przeznaczeniem na:
1) planowaną spiatę rat kredytów w kwocie –

58.924 zi,
2. Przychody budżetu w wysokości 340.183 zł roz-

chody w wysokości 399.107 zł, zgodnie z zaiącz-
nikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 14.301 zł,
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzyso-

wego w wysokości 13.600 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z zaiączni-
kiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytuiu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciw-
dziaiania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w iącznej kwocie
(zbiorczo), dla:

1) zakiadów budżetowych: przychody – 1.200.637 zł,
wydatki – 1.216.442 zł,

zgodnie z zaiącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakiadów bu-
dżetowych.
1) z tytuiu dopiaty do 1 m³ wody i ścieków –

222.402 zł,
2) z tytuiu dopiaty do utrzymania 1 m² budynku –

15.000 zł,
zgodnie z zaiącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na iączną kwotę –

155.000 zł,
zgodnie z zaiącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na inwestycje zakiadów budżeto-
wych w kwocie 130.000 zł
zgodnie z zaiącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody – 20.000 zł,
2) wydatki – 20.150 zł,
zgodnie z zaiącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytuiu kredytów i pożyczek zacią-
ganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w

kwocie 500.000 zł;
2) spiatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuiu

kredytów i pożyczek w kwocie 265.877 zł.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości
28.635 zł, zgodnie z zaiącznikiem nr 11.

§ 12

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

pującego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości ustalonego limitu,

2) zaciągania zobowiązań z tytuiu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągiości dziaiania gminy i termin zapiaty
upiywa w roku następnym na iączną kwotę
500.000 zł,
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3) dokonywania przeniesień w planie wydatków po-
między rozdziaiami i paragrafami klasyfikacji budże-
towej.

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej.

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytuiu
umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągiości dziaiania gminy
i termin zapiaty upiywa w roku następnym na
iączną kwotę 50.000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do iącznej
kwoty 50.000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwaran-
cji do iącznej kwoty 50.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsiugę budżetu gminy.

§ 13

Zaiącza się prognozę iącznej kwoty diugu i spiat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z zaiącz-
nikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwaiy powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwaia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogioszeń
Urzędu Gminy.

PRZPWODNIDZIDZ
RbDZ GMINZ

STANISŁAW OLECHOWSKI
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Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegiych oraz zaiączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrociawiu, 50-951 Wrociaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrociawiu Delegatura w Waibrzychu, 58-300 Waibrzych, ul. Siowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesianego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrociawiu – Zakiadzie Obsiugi Urzędu,

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyiożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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