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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
NR XVII/143/08

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu G ipr Strzelip pa rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz.1591 ze zmianami/, art. 165, art. 173, art. 174 ust.
1, 3, 4, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami/ oraz
art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami/ Rada Miejska Strzelina
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 52.350.590 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:

– dochody własne w wysokości 45.964.867 zł,
– dochody majątkowe w wysokości 6.385.723 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 50.666.020 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
w tym:
a) wydatki bieżące  w wysokości 39.774.048 zł,

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 16.223.015 zł,

– dotacje z budżetu w wysokości 2.513.940 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości
360.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.891.972
zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.684.570 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 727.195 zł i rozchody
budżetu na kwotę 2.411.765 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 78 –  5502  – Poz. 942

kredytów i pożyczek na kwotę 2.411.765 zł fi-
nansowane będą:
– dochodów własnych – nadwyżki budżetu na

kwotę 1.684.570 zł,
– z wolnych środków, jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku budżetu,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych, na kwotę 727.195 zł.

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

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
ści 390.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 758.000
zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
– bieżących:

a) wypłatę odpraw emerytalnych i awansów
zawodowych nauczycieli w wysokości
448.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kry-
zysowego w wysokości 110.000 zł,

c) dofinansowanie zakupu cyfrowego ultrasono-
grafu z kolorowym Dopplerem w wysokości
200.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
6.711.358 zł oraz dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się: dochody własne jednostek budżetowych w
wysokości 738.397 zł i wydatki nimi finansowane w
wysokości 781.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.

§ 6

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 1.734.940 zł, w tym:
– dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kości 940.000 zł,
– dla działających na terenie gminy niepublicznych

przedszkoli, szkół i placówek oświatowe-
wychowawczych w wysokości 794.940 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej

uchwały.
2. Ustala się kwotę  dotacji celowych na cele publicz-

ne związane z realizacją zadań gminy, których reali-
zacja może być zlecana podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku w wysokości 779.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł i
wydatki na realizację zadań określonych:
– w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 245.000 zł,
– w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 130.000 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z
załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki  na programy i projekty, realizo-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z
załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wyso-

kości 3.000.000 zł,
– finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia

w planowanych dochodach, w związku ze spłatą z
dochodów własnych  zaciągniętych  zobowiązań fi-
nansowych, w kwocie 365.853 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
do zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

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

b) samodzielnie do kwoty 1.000.000 zł,
c) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwe-

stycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze środków UE – do wysoko-
ści kwot ustalonych w załączniku nr 11 i załącz-
niku nr 12,

d) z tytułu umów, których realizacja w roku następ-
nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i których termin zapłaty upływa w
roku następnym, do kwoty 1.200.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
do:
a) dokonywania przeniesień w planie wydatków

między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bu-
dżetowej,

b) 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,

c) przekazania kierownikom jednostek organizacyj-
nych uprawnień do zaciągania zobowiązań z ty-
tułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa-
nia jednostki i termin  zapłaty upływa  w roku
następnym,
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d) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Strzelin.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW RATAJ
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
NR XI/57/07

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu G ipr Dziadowa Kłoda pa rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591), art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 173, art. 184, art.
188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (D. U. Nr 249, poz 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w
wysokości – 10 048 082 zł
w tym:
1) Dochodr bieżące – 9 779 382 zł

• dochody własne – 2 980 848 zł
• subwencja ogólna – 5 062 057 zł
• dotacje celowe – 1 736 477 zł

2) Dochodr  ajątkowe – 268 700 zł
• dochody własne – 82 000 zł
• dotacje celowe – 186 700 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w
układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji bu-
dżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2008
w wysokości – 10 386 845 zł
z wyodrębnieniem:
1) wrdatków bieżącrch – 9 259 345 zł
w tym :

• wynagrodzenia i pochodnych od wynagro-
dzeń – 4 918 882 zł

• dotacje udzielone z budżetu gminy
 – 310 825 zł
• wydatków na obsługę długu gminy
 – 128 750 zł

2) wrdatków  ajątkowrch – 1 127 500 zł
• w tym dotacje udzielone z budżetu gminy –

17 500 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w

układzie dział i rozdział  klasyfikacji budżetowej
zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficrt budżetu g ipr w wrsokoUci
 – 338 763 zł

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 853 763 zł
i rozchody budżetu gminy na kwotę  515 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą
przychody pochodzące z:
• zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę
 335 000 zł,
• wolnych środków, jako nadwyżki środków pie-

niężnych na rachunku budżetu, wynikających z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na
kwotę 3 763 zł.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2008
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kre-
dytów z lat ubiegłych w wysokości 515 000 zł bę-
dą pokryte ze środków kredytu, jaki będzie zacią-
gnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 515 000 zł.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 10 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 3000 zł.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów wła-
snych jednostek budżetowych,
w tym:

• dochody własne – 14 000 zł
• wydatki dochodów własnych – 14 000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków docho-
dów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

• przychody – 30 000 zł
• wydatki – 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami

• dochody     – 1 530 661 zł
• wydatki     – 1 530 661 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podle-
gające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
16 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych w wy-
sokości 29 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do ni-
niejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem
nr 8 do niniejszej uchwały.
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§ 9

Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku bu-
dżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej
uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki  na re-
alizację zadań określonych w „ Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii” w wysokości  50 000 zł.

§ 11

Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy
w wysokości 328 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr
10 do niniejszej uchwały, w tym:
• dotacje podmiotowe w wysokości   – 287 825 zł

w tym:
• Niepubliczna Szkoła  Podstawowa w Radzowi-

cach – 79 500 zł
• Samorządowych Instytucji Kultury – 208 325 zł

• dotacje celowe w wysokości     – 40 500 zł
w tym:
– na realizację zadań publicznych zleconych pod-

miotom niezaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku w wysokości   20 000 zł,

– na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpi-
tala Powiatowego w Oleśnicy w wysokości
     2 500 zł,

– na dofinansowanie zadań bieżących Komendy
Wojewódzkiej Policji w wysokości     3 000 zł,

– na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy w wysokości   15 000 zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciągniętych w roku budżetowym na:

• pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,

• finansowanie planowanego deficytu budżetu w
wysokości  335 000 zł

• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty-
tułu kredytów w wysokości 515 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań:
• z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

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

• z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania gminy i których termin upływa w
roku następnym do kwoty 200 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
• dokonywania przeniesień w planie wydatków

między rozdziałami i paragrafami w ramach
działu klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Dziadowa Kłoda.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

GRZEGORZ OTWINOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY UDANIN
NR XV/53/2008

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu G ipr Udapip pa rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002
roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku
Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,
z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,
z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 165a,
art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art.
195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2014; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z roku 2007 Dz. U. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984), a także
art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. Nr 89, poz. 590), Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Udanin w wysoko-
ści 13.743.110 zł, w tym dochody majątkowe w wy-
sokości 1.966.600 złotych jak w załączniku nr 1 do
uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Udanin w wysoko-
ści 15.035.550 zł, w tym wydatki majątkowe w wy-
sokości 4.301.827 złotych jak w załączniku nr 2 do
uchwały.

§ 3

1. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Udanin w wy-
sokości 1.292.440 zł.

2. Deficyt o którym mowa w ust. 1 pokryty zostanie
pożyczką z WFOŚiGW zaciągniętą na zabezpiecze-
nie środków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczali Piekary –
etap: wieś Lusina” w wysokości 1.544.240 zł, jak
w załączniku nr 6 poz. 1 do niniejszej uchwały, któ-
ry będzie sfinansowany z dochodów własnych
Gminy (podatek rolny).

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów bu-
dżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr
4 do uchwały na kwotę 1.726.112 złotych, a także
dochody związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej, które podlegają przekazaniu do bu-
dżetu państwa w wysokości 9.000 zł jak w załączniku
14 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w
wysokości 1.080.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącz-
nikiem nr 7 oraz na zadania inwestycyjne 2008 roku
jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyso-
kości 67.000 złotych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, roz-
wiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w
wysokości 67.000 złotych.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości
4.301.827 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
uchwały.

§ 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do
dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 28 040
zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmioto-
wych jak w załączniku nr 9 na łączną kwotę 135.300
złotych.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych
na zadania własne gminy jak w załączniku nr 10 na
łączną kwotę 5.800 złotych.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
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§ 13

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków dochodów
własnych jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwa-
ły.

§ 14

Tworzy się następujące rezerwy budżetu Gminy
Udanin:
1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w

kwocie 140.000 złotych;
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
10.000 złotych.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Udanin do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie-

rów wartościowych na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wy-
sokości 100.000 zł,

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

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w załącznikach nr 5, nr
6 i nr 7,

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 300.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w
planie wydatków budżetu w granicach działów klasyfi-
kacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na realizację
wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI) oraz progra-
mów objętych dofinansowaniem ze środków UE.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek na finansowanie planowanego defi-
cytu budżetu Gminy Udanin związanego z zadaniem
inwestycyjnym opisanym w załączniku nr 6 do
uchwały pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Lusina” na kwotę 1.544.240 złotych .

§ 18

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku
budżetowym 2008 przyjmuje się prognozę łącznej
kwoty długu Gminy Udanin, jak w załączniku nr 13 do
uchwały.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Udanin.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin, oraz
w biuletynie BIP Gminy Udanin.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MICHAŁ GRZEGORCZYN
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– 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 stronie:

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