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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICA
NR XVI/15/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleświsp wa 200u rot

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. e, pkt 10 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 165, 165a, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 168, 173, 174 ust. 2,
175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403
i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 89, poz. 590) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następujeN

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 80.861.527 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, w tymN
a) dochody bieżące w wysokości 70.567.998 zł,

z tegoN
– dochody własne w wysokości 47.195.173

zł,
– dotacje celowe w wysokości 9.235.986 zł,
– subwencje ogólne w wysokości 14.130.839 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 6.000 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10.293.529 zł,
z tegoN
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności w kwocie
23.529 zł,

– wpłaty w tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości w kwocie 10.270.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7.759.869 zł,
pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z
załącznikiem nr 3.

3. Wydatki budżetu w wysokości 88.621.396 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4, z tegoN
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a) wydatki bieżące w wysokości 64.941.271 zł, w
tym, min.N
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyna-

grodzeń w wysokości 25.424.067 zł,
– dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości

3.166.139 zł,
– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sekto-

ra finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 1.308.100 zł,

– dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących w
wysokości 10.000 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 23.680.125 zł, w
tymN
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w

wysokości 22.550.125 zł,
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

dżetowych w wysokości 275.000 zł,
– dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych w wysokości
545.000 zł,

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sek-
tora finansów publicznych w  wysokości
310.000 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości 7.759.869 zł, które-
go źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z
nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.759.869 zł.

§ 2

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
ści  825.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 25.000 zł.

§ 3

Określa się dochody w wysokości 7.893.919 zł i wy-
datki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w wysokości 7.893.919 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją
tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa w wysokości 120.000 zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych, określony w  za-
łączniku nr 6.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
określony w załączniku nr 7.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 3.166.139, w tymN
a) dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kości 2.280.000 zł,

b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy nie-
publicznych jednostek systemu oświaty w wy-
sokości 886.139 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta

Oleśnicy w wysokości 1.618.100 zł, w tymN
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań

Miasta Oleśnicy, których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 823.100 zł,

b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków w wysokości 485.000 zł,

c) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez
Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy w wyso-
kości 110.000 zł,

d) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości
200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

e) na pomoc finansową dla innych jednostek sa-
morządu terytorialnego w wysokości 555.000 zł,
w tym pomoc na dofinansowanie własnych za-
dań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w kwocie 545.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 10.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości
500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w wysokości 700.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe-
stycyjnych, zgodnie z  załącznikami nr 11 i 12.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z
załącznikiem nr 13.

3. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz
Miasta Oleśnicy może samodzielnie zaciągać zobo-
wiązania z tytułu dwóch umów na czas określony od
2008 r. do 2009 r. i od 2008 r. do 2010 r. na kwo-
tę 1.445.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do za-
ciągania zobowiązańN
a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego deficy-
tu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwe-
stycyjnych - do wysokości kwot ustalonych w
załączniku nr 13,
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c) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania Miasta Oleśnicy i których termin
zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza  Miasta Oleśnicy doN
a) dokonywania przeniesień w planie wydatków

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w ramach tego samego działu,

b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydat-
kach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem
zmian limitów na Wieloletni Program Inwesty-
cyjny,

c) 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,

d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 500.000 zł,

e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

f) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Oleśnicy.

§ 12

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

PRZRWODNINZCNĄ
RADĄ MIASTA

RYSZARD ZELINKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NRXV/97/07

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gmiwp wa rot 200u

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami) art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następujeN

§ 1

Doshodp budżetu gmiwp wa twotę 31.063.053,-
z tegoN
a) doshodp bieżąse 26.757.260,-

– dochody z podatków i opłat   6.863.268,-
– udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa   8.750.487,-
– wpływy z usług  jednostek budżetowych

 157.196,-
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko-

holu 155.000,-
– dochody z majątku gminy 660.000,-
– subwencja ogólna z budżetu państwa

   6.382.167,-
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej
   3.480.641,-

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin        308.501,-

b) doshodp mająttowe   4.305.793,-
– dochody z majątku gminy 992.000,-
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofi-

nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych 848.800,-

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowa-
nie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych   2.263.442,-

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin 201.551,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa za-
łącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twar-
dogórze, natomiast szczegółową klasyfikację
załącznik nr 3.

§ 2.

Wpdatti budżetu gmiwp wa twotę 35.636.153,-
z tegoN
– wydatki bieżące 22.716.852,-

w tymN
wynagrodzenia i pochodne   8.891.549,-
wydatki remontowe /zał. nr 8/   1.129.250,-
dotacje /zał. nr 13/   2.394.428,-
obsługa długu publicznego  298.054,-

– wydatki majątkowe /zał. nr 9/  12.919.301,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa
załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację
załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2008 w wysokości
   4.573.100,-

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzed-
nio zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu ob-
ligacji komunalnych będą przychody pochodzące z
kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunal-
nych w następującym układzieN
a) kredyty i pożyczki w wysokości    5.280.000,-
b) emisja obligacji komunalnych w wysokości

  1.000.000,-
c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora” w
wysokości 100.000,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i
pożyczek przeznacza się środki w wysokości
806.900,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Na wykup obligacji komunalnych serii A przeznacza
się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Przychody budżetu w wysokości 6.380.000,- i
rozchody w wysokości 1.806.900,- określa załącz-
nik nr 6 do uchwały,

6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2008 i lata
następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
ści 25.961,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości
958.172,- z przeznaczeniem naN
– skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pe-

dagogicznych, administracji i obsługi w szkołach
na terenie miasta i gminy  133.172,-

– skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników za-
trudnionych w jednostkach samorządowych na
terenie miasta i gminy  650.000,-

– skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu
    40.000,-

– opracowanie dokumentacji do funduszy UR
    70.000,-

– wzrost kosztów związanych z zarządzaniem
nowymi obiektami sportowymi 60.000,-
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– realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego  5.000,-

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
3.480.641,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości
2.394.428,- z podziałem naN
1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budże-

towego w wysokości 473.000,- zgodnie z załącz-
nikiem nr 15.

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla N
• Instytucji kultury w wysokości 342.119,-
• Przedszkola w wysokości 1.139.309,-
• Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wy-

sokości 90.000,-
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do-

finansowanie zadań zleconych do realizacji stowa-
rzyszeniom w wysokości 150.000,-

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących w wy-
sokości 200.000,-
Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedsta-
wia załącznik nr 13.

§ 7

Określa się dochody w wysokości 155.000,- z tytułu
wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i wydatki w wysokości 155.000,- na realizację
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
zadań inwestycyjnych na rok 2008 w wysokości
12.919.301,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
zadań remontowych na rok 2008 w wysokości
1.129.250,- wg załącznika nr 8,

3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z
załącznikiem nr 10,

4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizo-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Ruropejskiej oraz z innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z
załącznikiem nr 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości
70.150,- i wydatków w wysokości 70.000,-  Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem
nr 15.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych, zgodnie z załącznikiem nr 14N
1. przychody w wysokości 6.256.506,- w tym dota-

cja z budżetu w wysokości 1.612.309,-
2. wydatki w wysokości 6.231.451,-.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwa-
rancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyj-
nych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym naN
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w

wysokości 6.380.000,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 1.806.900,-

§ 14

Upoważwia się Burmistrza Miasta i Gmiwp do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wy-
sokości ustalonego limitu,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wielolet-
nich programów inwestycyjnych oraz programów i
projektów objętych dofinansowaniem ze środków
Unii Ruropejskiej – do wysokości kwot ustalonych
w załączniku nr 10 i w załączniku 16,

3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji we-
kslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bu-
dżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami kla-
syfikacji budżetowej w ramach działów,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń

i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZRWODNINZCNĄ
RADĄ MIRJSAIRJ

STANISŁAW ADAMSKI
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UCHWAŁA MIAST I GMINY WIWZÓW
NR XV/133/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ushwalewia budżetu Miasta i Gmiwp Wiązsw wa 200u rot

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 Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następujeN

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wyso-
kości  17.455.411,00 zł, z tegoN
– dochody bieżące w kwocie 15.673.911,00 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 1.781.500,00 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1, 2, 3 do
uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wyso-
kości 19.685.281,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr
4, 5, w tymN
1) na zadania majątkowe w wysokości

5.281.450,00 zł zgodnie z załącznikiem 5 z tegoN
– na zadania inwestycyjne w wysokości

5.281.450,00 zł zgodnie z załącznikiem 9,
2) wydatki bieżące w wysokości 14.403.831,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5, w tymN
– na wynagrodzenia i pochodne  od wynagro-

dzeń w wysokości 6.669.257,00 zł,
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu

terytorialnego w wysokości 330.000,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-

ne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wyso-
kości 2.229.870,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredy-
tów.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.021.074,00 zł,
rozchody w wysokości 791.204,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwyN
1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
2) celową z przeznaczeniem na rezerwę celową zgod-

nie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie
– 10.000,00  zł,

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych oraz wydatki w kwocie 71.900,00 zł na re-
alizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.100,00 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla
zakładów budżetowychN przychody –
1.914.580,00 zł, wydatki – 1.914.580,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla
dochodów własnych jednostek budżetowychN do-
chody –3.504,00 zł; wydatki – 3.504,00 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 15.

§ 8

1. DotacjeN
1) podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

w kwocie 500.000,00 zł
2) przedmiotowe dla zakładu budżetowego  ZGA w

kwocie 408.000,00 zł z tytułu dopłaty do wody
i dopłaty do ścieków,

2. Dotacje celowe dla N
1) Aomendy Wojewódzkiej Policji w kwocie

30.000,00 zł,
2) Zakładu budżetowego ZGA w kwocie

79.000,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania własne Miasta i Gminy

Wiązów realizowane przez podmioty należące i nie-
należące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę – 185.000,00 zł,
– zgodnie załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych naN
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

– w kwocie 400.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –  w

kwocie 2.229.870,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

– w kwocie 791.204,00 zł.
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§ 11

Upoważnia się Burmistrza doN
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

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

2) zaciągania zobowiązańN
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne w granicach kwot określo-
nych w załączniku nr 10,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania Miasta i Gminy Wiązów i ter-
min zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w
granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjąt-
kiem zmian kwot wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Wią-
zów.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu
i spłat Miasta i Gminy Wiązów na koniec 2008 roku i
lata następne stanowiącą załącznik nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZRWODNINZCNA RADĄ

EWA SCHÜTTERLY
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–  3544  –

Rgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćN

1) w punktach sprzedażyN

– 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,

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

httpN//www.duw.pl//dzienn.htm
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