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736 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

NR XVII/93/07 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia buw epu wiinu Jawor na b00ż ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” 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 Miejska uchwala, co następujea 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości 50.916.330 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 
z tegoa 
a) dochody bieżące 48.397.430 zł. 
b) dochody majątkowe 2.518.900 zł. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.51b.034 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
z tegoa 
a) wuwap i bie ące  46.055.734 zł 

w tyma  
– wynagrodzenia i pochodne  

od wynagrodzeń 19.063.371 zł 
– wydatki na obsługę długu  

publicznego  500.000 zł 
– dotacjea 6.321.322 zł 

b) wuwap i iająp owe ż.456.300 zł 
– w tym na inwestycje 8.456.300 zł 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem 
nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku). 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.595.704 zł, 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze 
sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 
3.595.704 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 4.800.000 zł  
z tytułua 
– sprzedaży papierów  

wartościowych 3.600.00 zł, 
– zaciągniętych pożyczek  1.200.000 zł 

3. Rozchody budżetu gminy  
w wysokości 1.204.296 zł  
z tytułua 
– wykup papierów wartościowych 800.000 zł 
– spłaty otrzymanych krajowych  

pożyczek i kredytów  404.296 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 4 

W budżecie tworzy się rezerwya 
1) ogólną w wysokości  350.000 zł 
2) celową w wysokości  380.000 zł 

z przeznaczeniem naa  
a) wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł, w tyma 

– na realizację zadań własnych  

z zakresu zarządzania  
kryzysowego  150.000 zł 

– środki na przygotowanie wniosków aplikacyj-
nych wraz z załącznikami dla projektów słu-
żących rozwojowi społeczno-gospodarczemu 
Gminy Jawor dofinansowanych ze środków 
unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł – 
100.000 zł. 

b) wydatki inwestycyjne w kwocie  130.000 zł 
– z przeznaczeniem na przygotowanie doku-

mentacji i wniosków aplikacyjnych oraz reali-
zację projektów współfinansowanych z ze-
wnętrznych źródeł  100.000 zł 

– monitoring w szkołach  30.000 zł 

§ 5 

1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragra-
fów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik 
nr 4. 

2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragra-
fów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik 
nr 5. 

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

5. Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją 
własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącz-
nikiem nr 8. 

§ 6 

Ustala się dochody w kwocie 422.000 zł z tytułu wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 422.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii. 

§ 7 

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla 
zakładów budżetowycha  
przychody  8.832.756 zł 
wydatki  8.812.356 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
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2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla 
dochodów własnych jednostek budżetowycha  
dochody  390.200 zł 
wydatki  401.700 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 8 

1. Dotacja przedmiotowa dla Dśrodka pportu i Rekre-
acji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1m kw. 
obiektów sportowych 808.969 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 11. 

2. Dotacje podmiotowe dlaa 
1) gminnych instytucji kultury  

na łączną kwotę  2.253.373 zł 
2) działających na terenie gminy  

publicznych i niepublicznych  
przedszkoli  2.416.580 zł.  

3) innych podmiotów w wysokości 5.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 12. 

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do 
sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 
827.400 zł zgodnie załącznikiem nr 13. 

§ 9 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Dchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokościa 
1) przychody  246.000 zł 
2) wydatki  247.500 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 10 

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

deficytu budżetu – w kwocie  1.000.000 zł 
2) sfinansowanie planowanego  

deficytu budżetu – w kwocie  3.595.704 zł 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych  

zobowiązań z tytułu emisji papierów  
wartościowych oraz zaciągniętych  
pożyczek i kredytów – w kwocie  1.204.296 zł 

§ 11 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora doa 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wy-
sokości 1.000.000 zł, 

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

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych w wysokości 
5.960.000 zł, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł, 

c) przekazania uprawnień innym jednostkom orga-
nizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
między rozdziałami i paragrafami w ramach danego 
działu klasyfikacji budżetowej, 

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

§ 12 

Ustala się na 2008 r. górną granicę zobowiązań w 
zakresie podejmowania inwestycji i remontów w kwo-
cie 5.000.000 zł. 

§ 13 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy 
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 16. 

§ 14 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 
 
 

PRZEWDDNIRZERO 
RADO MIEJpKIEJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KETACH WROCŁAWSKICH 
NR XV/14b/07 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie buw epu giinu na ro  b00ż 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” i pkt. 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku 
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 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 roku 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz art. 165. art. 173 i art. 184, art. 195 ust. 
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U 
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, 
Nr 249, poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, 
poz.791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska uchwalaa 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości 55.5ż0.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2a, w tyma 
1) dochody bieżące 41.854.000 zł, 
2) dochody majątkowe 13.726.000 zł., z tego a 

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 
1.214.000 zł, 

b) dochody ze sprzedaży majątku 12.480.000 zł, 
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności 
32.000 zł. 

2. Wydatki budżetu w wysokości 57.535.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a z tegoa 
1) wydatki bieżące w wysokości 37.3b3.ż00 zł,  

w tyma 
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wy-

sokości 15.123.705 zł, 
b) dotacje z budżetu w wysokości 2.549.000 zł, 
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-

ści 125.000 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości b0.b11.b00 zł, 

w tym inwestycyjne w wysokości 20.211.200 zł. 
a) zadania inwestycyjne własne na kwotę 

19.191.200 zł 
b) zadania inwestycyjne innych jednostek samo-

rządu terytorialnego w wysokości udzielonej 
dotacji na kwotę 1.020.000 zł. 

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.955.000 zł. 

 

§ 2 

1. Przychody  budżetu  na kwotę 3.700.000 zł będą 
źródłem pokrycia deficytu budżetowego powięk-
szonego o kwotę rozchodów budżetu gminy w wy-
sokości 1.745.000 zł, wyszczególnione w załączni-
ku nr 3. 

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek 
na kwotę 1.745.000 zł finansowane będą z docho-
dów własnych gminy. 

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-
towego określa załącznik nr 4. 

§ 3 

Tworzy się rezerwy w wysokości 4ż0.000 zł, z tegoa 
1) Dgólną rezerwę budżetową w wysokości 180.000 zł 
2) Relowe rezerwy w wysokości 300.000 zł z prze-

znaczeniem na finansowanie wydatkówa 
a) pozostawionych do dyspozycji jednostek pomoc-

niczych gminy w wysokości 163.000 złotych, 
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządza-

nia kryzysowego w wysokości 17.000 złotych,  
c) inwestycyjnych w wysokości 120.000 złotych. 

§ 4 

1. Dkreśla się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wy-
sokościa 
a) dochody – 4.315.ż64 złope, w tym podlegające 

przekazaniu do budżetu państwa  w wysokości 
73.000 zł 

b) wydatki – 4.b4b.ż64 złope zgodnie z załączni-
kiem nr 5. 

§ 5 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Dchrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w załączniku nr 6. 

§ 6 

1 Ustala się ogólną kwotę dotacji w wysokości 
b.549.000 złotych, z tegoa 
1) Dotacje podmiotowe w wysokości b.bb9.000 zł, 

w tyma 
a) dla samorządowych instytucji kultury i biblio-

teki w wysokości 1.283.000 zł 
b) dla działających na terenie gminy publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych w wysokości 
946.000 zł, 
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2) Dotacje celowe w wysokości 3b0.000 zł,  
w tyma 
a) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków w wysokości 80.000 zł, 

b) na dofinansowanie innych zadań zleconych 
do realizacji na podstawie umów i porozu-
mień na kwotę 240.000 zł. 

pzczegółowy wykaz udzielonych dotacji określa za-
łącznik nr 7. 

§ 7 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 310.000 zł i 
wydatki na realizacje zadań określonycha 
1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości 290.000 zł, 
2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani 

w wysokości 20.000 zł. 

§ 8 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 8. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z 
załącznikiem nr 9. 

§ 9 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredy-
tów zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 
3.700.000 zł naa 
finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 
wysokości 1.955.000 zł powiększonego o kwotę roz-
chodów budżetowych na kwotę 1.745.000 zł, 

§ 10 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zacią-
gania zobowiązańa 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne do wysokości kwot ustalo-
nych w załączniku nr 9. 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania gminy, faktury lub rachunki zostały 
wystawione z datą grudniową 2008 roku, a ich 
termin zapłaty upływa z dniem 30 stycznia roku 
następnego do łącznej kwoty 200.000 zł 

2. Upoważnia się Burmistrza doa 
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków w 

ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafa-
mi klasyfikacji budżetowej do wysokości 
120.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących 
wydatków na realizację wieloletnich programów 
inwestycyjnych oraz programów i projektów ob-
jętych dofinansowaniem ze środków UE, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach, 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom orga-
nizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
termin zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 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 i Gminy. 
 

PRZEWDDNIRZERO 
RADO MIEJpKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK
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