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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
NR XV/113/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gwisp sa e008 ret

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „ i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142
z późn. zm./, art. 165, art.173, art.184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm/ Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy wynoszą 24.471.067 zł
z tego:
1) dochody bieżące 17.795.512 zł

w tym:
– wpływy z podatków i opłat 2.459.812 zł
– subwencje 6.564.011 zł
– dotacje na zadania zlecone 2.638.757 zł
– dotacje na zadania własne 874.885 zł
– dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 80.000 zł
– dochody jednostek budżetowych 164.786 zł
– udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa 3.716.316 zł
– dochody z majątku gminy 103.000 zł
– pozostałe dochody własne 1.105.420 zł
– środki pozyskane na zadania własne z innych

źródeł 88.525 zł
2) dochody majątkowe 6.675.555 zł

w tym:
– dochody z majątku gminy 5.004.000 zł
– środki pozyskane na zadania własne z innych

źródeł 1.671.555 zł
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy wynoszą 38.824.113 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 18.486.664 zł

w tym:
– wynagrodzenia i pochodne 8.625.936 zł
– dotacje dla samorządowych instytucji kultury,

 610.964 zł
z tego:

– Przemkowski Ośrodek Kultury  425.000 zł
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 185.964 zł
– dotacje celowe  190.000 zł
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– dotacje przedmiotowe  116.480 zł
– wydatki na obsługę długu  423.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w pro-

gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii   80.000 zł

b) wydatki majątkowe     20.337.449 zł
Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdzia-
łów zawiera załącznik nr 2, wykaz dotacji zawiera zał.
nr 8, 9, 10, wykaz wydatków majątkowych załącznik
nr 3a, 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy wynosi  14.353.046 zł
i zostanie sfinansowany:
a) kredytem bankowym w kwocie   3.277.707 zł
b) pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu UE
  11.075.339 zł

§ 4

1. Przychody wynoszą 15.680.046 zł
z tego:
a) kredyt bankowy 3.824.707 zł
b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu UE
  11.075.339 zł
c) wolne środki jako nadwyżka środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
 780.000 zł

2. Rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i
kredytów wynoszą 1.327.000 zł
z tego:
a) spłata pożyczek w Wojewódzkim zunduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Oddział w Legnicy w wysokości
 627.000 zł

b) spłata kredytów bankowych w wysokości
  700.000 zł

§ 5

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

Ustala się:
1. przychody i wydatki zakładu budżetowego :

a) przychody w wysokości 2.141.046 zł
w tym:
– dotacje z budżetu 116.480 zł

b) wydatki w wysokości 2.141.056 zł
2. dochody własne jednostek budżetowych i wydatki

nimi finansowane:
a) dochody w wysokości 213.000 zł
b) wydatki w wysokości 213.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7„a” do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego zunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
– przychody w wysokości 42.000 zł
– wydatki w wysokości 66.500 zł

określony w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek w wysokości 15.200.046 zł,
z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu

przejściowego w wysokości 300.000 zł
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetu

  14.353.046 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

  547.000 zł

§ 9

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-
ści 2.638.757 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150.343 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków po-

między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budże-
towej w ramach tego samego działu,

2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych
na pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu budżetu do wysokości ustalone-
go limitu,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania instytucji gminnych, i
których termin zapłaty upływa w roku następnym
do wysokości 500.000 zł,

4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 do
uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Przemków.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogło-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w
Przemkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZDCI
RADI MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW
NR XII/64/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gwisp Ciesztów sa ret e008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d, 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. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze
zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dechedp budżetu gwisp w wpseteści 13.943.977 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2
w tym:
– dochody bieżące w wysokości – 10.329.204 zł
– dochody majątkowe w wysokości – 3.614.773 zł

§ 2

1. Wpdatti budżetu gwisp w wpseteści 14.318.000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
z tego:
a/ wpdatti bieżące w wpseteści 10.ee4.000 zł, w

tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 4.463.640 zł
– dotacje z budżetu w wysokości 477.000 zł
– wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-

ści 170.000 zł
– wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysoko-

ści 19.440 zł
b/ wpdatti wająttewe w wpseteści 4.094.000 zł,

w tym:
– wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu w wy-
sokości 344.000 zł.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z
załącznikiem nr 5.

3. Ustala sie wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 5a.

4. 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 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 374.023 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 374.023 zł i rozchody

budżetu w kwocie 1.425.977 zł zostaną pokryte
przychodami w wysokości 1.800.000 zł z emisji
obligacji komunalnych.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera za-
łącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.
Tworzy się rezerwę celową w wysokości 5.000 zł na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kry-
zysowego.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
2.595.079 zł oraz dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w wysokości 40.000 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 33.000 zł na realiza-
cję zadań określonych w gminnym programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciw-
działania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i
wydatki nimi finansowane w wysokości:
– dochody – 200.800 zł
– wydatki – 200.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samo-
rządowych instytucji kultury w wysokości 409.000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy, których realiza-
cja może byc zlecona podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałających w
celu osiągnięcia zysku w wysokości 58.000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 13.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora
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finansów publicznych w wysokości 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go zunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w załączniku nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym w wysokości 2.800.000 zł, z
tego na:
1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w

kwocie 374.023 zł;
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1.425.977 zł.

§ 11

1. Upeważsia się Wójta Gwisp de zaciągasia zebe-
wiązań:
a/ z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

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

b/ na finansowanie wydatków z tytułu realizacji
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
programów i projektów objętych dofinansowa-
niem ze środków UE do wysokości kwot ustalo-
nych w załączniku nr 5 i w załączniku nr 6,

c/ 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 1.000.000 zł.

2. Upeważsia się Wójta de:
a/ dokonywania przeniesień w planie wydatków

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w ramach działu z wyłączeniem
zmian dotyczących wydatków na realizację
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
programów i projektów objętych dofinansowa-
niem ze środków Unii Europejskiej.

b/ do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku budżetowego przejściowe-
go deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

c/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do łącznej kwoty w wysokości 1.600.000
zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 15.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Cieszków.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZDCI
RADI GMINI

ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY
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UCHWAŁA RADY GMINY P CŁAW
NR XIII/56/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Gwisp Pęcław sa e008 ret

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami/ oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2,
art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości  8.438.127zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 z tego:
a) Dochody bieżące w wysokości 5.189.271 zł w

tym:
– dochody własne w wysokości  1.614.949 zł,
– subwencję ogólną w wysokości 2.266.329

zł,
– dotacje celowe w wysokości  251.467 zł.

b) Dochody majątkowe w wysokości 3.248.856 zł
z tego:
– dotacje otrzymane na inwestycje w wysoko-

ści 3.211.000 zł,
– dochody ze sprzedaży majątku w wysokości

37.856 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 8.980.000 zł, zgod-

nie z załącznikiem nr 3, z tego:
a) Wydatki bieżące w wysokości 5.052.800 zł, w

tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 2.557.522 zł,
– zadania zlecone w wysokości 1.041.526 zł,
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w

wysokości 145.000 zł,
– wydatki na obsługę długu gminy w wysoko-

ści 110.000 zł.
b) Wydatki majątkowe w wysokości 3.927.200 zł,

w tym inwestycyjne w wysokości 3.927.200 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 541.873 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 862.000 zł i
rozchody budżetu gminy na kwotę 320.127 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowic będą
przychody pochodzące z:
– zaciągnięcia kredytów i pożyczek  na kwotę

541.873 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-

wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na kwotę 320.127 zł, finansowane
będą:
– ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na

spłatę zobowiązań na kwotę 320.127 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-

towego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną  rezerwę budżetową w wysoko-
ści 3.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.000 zł z
przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżą-
cych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
1.041.526 zł oraz dochody związane z realizacją tych
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go zunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, określony w załączniku nr 7.

§ 6

Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości
145.000 zł dla samorządowej instytucji kultury zgod-
nie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 15.000 zł i wy-
datki na realizacje zadań określonych:
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 12.000 zł,
– w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 3.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 9.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizo-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciągniętych w roku budżetowym na:
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– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-
go deficytu budżetu w wysokości do 1.000.000 zł

– finansowanie planowanego deficytu budżetu w
wysokości 541.873 zł,

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
320.127 zł.

§ 10

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 1.000.000 zł,

– z tytułu umów, których realizacja w roku następ-
nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzia-
łania gminy i których termin zapłaty upływa w roku
następnym, do kwoty 300.000 zł.

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

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZDCI RADI

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywac:

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. z. 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. Treśc wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie:

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