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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
nr XIV/123/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżewu Grini Miehsaieh G budw na rba 200i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami), art. 82, art. 165, art. 166, art. 173 ust. 2, art.
184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.
26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 170.696.951 zł,
w tym:
– dochody bieżące – 163.909.618 zł
– dochody majątkowe – 6.787.333 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 184.287.002 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
a) wydatki bieżące – 139.549.215 zł, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
– 55.428.762 zł

– dotacje – 13.217.350 zł
– wydatki na obsługę długu – 2.637.825 zł
– wydatki przypadające do spłaty z tytułu

udzielonych poręczeń i gwarancji –
6.228.684 zł

– rezerwa celowa – 161.787 zł
b) wydatki majątkowe – 44.737.787 zł, w tym:

– dotacje – 530.000 zł
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w wysokości 1.702.815 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.590.051
zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.277.111 zł,
rozchody w wysokości 7.687.060 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości
161.787 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
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§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, na kwotę
14.473.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wyko-
nywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę:
dochody – 343.250 zł; wydatki – 548.250 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.039.890 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych – 1.039.890 zł
b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkoma-

nii – 90.000 zł
§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budże-
towych: przychody – 23.880.600 zł, wydatki –
23.730.665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów wła-
snych jednostek budżetowych: dochody –
2.124.885 zł, wydatki – 2.126.687 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na pod-
stawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 205.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
1) z tytułu dopłaty na pokrycie kosztów eksploata-

cji budynków komunalnych stanowiących wła-
sność gminy 2.538.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
 4.603.446 zł,

2) działających na terenie gminy niepublicznych
przedszkoli i szkół w wysokości 855.322 zł,

3) innych podmiotów w wysokości 636.278 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla pod-
miotów nienależących do sektora finansów pu-
blicznych na łączną kwotę 4.908.804 zł,
zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu nchrony drodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody  5.000.000 zł,
2) wydatki  5.479.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w
kwocie – 5.000.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w kwocie – 7.687.060 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie –
13.590.051 zł.

§ 11

1. Ustala się wydatki majątkowe na 2008 rok, zgod-
nie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008–2010, zgodnie z za-
łącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) 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 77.391.763 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 5.500.000 zł,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejściowego deficy-
tu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez
przenoszenie wydatków między rozdziałami, para-
grafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego
działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.

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

4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organiza-
cyjnym jednostki samorządu terytorialnego do za-
ciągania zobowiązań z tytułu umów, których reali-
zacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki organiza-
cyjnej i termin zapłaty upływa w 2009 roku do
łącznej kwoty 3.854.600 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Głogowie.

WICEPRZEWnDNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JAROSŁAW DUDKOWIAK
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
NR X/NR/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżewu urini na rba 200i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.), oraz art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), uchwalam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 41.111.51N z 
z tego:

dochody z podatków i opłat 4.512.598 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.195.655 zł
dochody z majątku gminy 246.457 zł
subwencja z budżetu państwa 6.937.809 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 3.544.616 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania własne 693.724 zł
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst

4.020.566 zł

środki na dofinansowanie projektu pn. SMnK w ramach SPn Rozwoju Zasobów
Ludzkich

38.902 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wo-
jewództw, pozyskane z innych źródeł - przyłącza

240.787 zł

dotacje z funduszy celowych 959.380 zł
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 330.000 zł
dotacje rozwojowe 14.994.206 zł
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Fundu-
szu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu nrientacji i Gwaran-
cji Rolnej

2.206.411 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych

69.895 zł

pozostałe dochody 120.510 zł

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.

3. Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 47.443.772 z 
z tego:

wydatki bieżące 16.718.785 zł

w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.208.315 zł
– dotacje 993.847 zł
– wydatki na obsługę długu 494.122 zł
wydatki majątkowe 30.724.987 zł

w tym:
– inwestycje 30.724.987 zł
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2. Szczegółowy podział wydatków wg źródeł i działów
klasyfikacji zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do ni-
niejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2008 wynosi:
Dochody 41.111.51N,00 z 
Wydatki 47.443.772,00 z 
Deficyt budżetu N.332.25N,00 z 

2. Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę – N.332.25N z 
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę – 713.720 z 

Deficyt budżetu w kwocie 6.332.256zł i rozchody
budżetu w kwocie 713.720 zł zostaną pokryte
przychodami w wysokości 7.142.7Ri z , w tym:
– przychody z pożyczek planowanych do zacią-

gnięcia w WFndiGW – 1.591.088 zł
– przychody z tytułu wolnych środków – 1.200.000 zł
– przychody z emisji obligacji komunalnych

4.351.710 zł
4. Przychody i rozchody budżetu gminy zawiera za-

łącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. nkreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych

kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w wysokości 13.R42.7Ri,00 z  w
tym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości
i.000.000,00 z ,

– finansowanie planowanego deficytu powiększone-
go o kwotę rozchodów w wysokości
5.R42.7Ri,00 z .

§ 4

1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu zawiera za-
łącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Prognozę długu na rok 2008 i lata następne, zawie-
ra załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizo-
wane przez zakłady budżetowe według wykazu
określonego załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu nchrony drodowiska i Gospodarki Wod-
nej według wykazu określonego załącznikiem nr 8.

§ 7

1. nkreśla się dotacje na realizację zadań publicznych
według wykazu określonego załącznikiem nr 9.

§ 8

1. nkreśla się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych gminie ustawami w kwocie
3.544.N1N z .

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyod-
rębnionych na finansowanie zadań zleconych gmi-
nie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. nkreśla się wydatki na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne według wykazu określonego załącznikiem nr 11.

§ 10

1. nkreśla się wydatki na programy i projekty realizo-
wane ze środków funduszy strukturalnych według
wykazu określonego załącznikiem nr 12.

§ 11

1. nkreśla się plan dochodów i wydatków własnych
szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według
wykazu określonego załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie
zezwbleń na sprzedaż alabhblu w awbcie R5.000 z .

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie R5.000 z .

§ 13

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
i0.000,00 z .

2. Tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie 20.000 z .

§ 14

1. nkreśla się limity wydatków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne na lata 2008-2010, według wy-
kazu określonego  załącznikiem  nr 14 do niniejszej
uchwały.

§ 15

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej podlegające przekazaniu do
budżetu państwa określa załącznik nr 15 do niniej-
szej uchwały.

§ 16

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków za wy-

jątkiem:
– przeniesień wydatków między działami,
– zmian dotyczących wydatków na realizację

programów i projektów objętych dofinanso-
waniem ze środków UE oraz wydatków uję-
tych w wieloletnim programie inwestycyj-
nym.

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

programy inwestycyjne do wysokości okre-
ślonej w załączniku nr 6,

b) z tytułu umów, do wysokości 700.000,00 z ,
których realizacja w roku następnym jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i których termin zapłaty upływa w ro-
ku 2009,

c) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emi-
sji papierów wartościowych na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu gminy do
wysokości ustalonego limitu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych Gminy Krośnice, do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
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ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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.

PRZEWnDNICZZCW
RADW GMINW

WŁADYSŁAW KLUCZNIK
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHGMW
NR XV/5N/200i

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie: budżewu Grini Niechldw na rba 200i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2,
189 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45
ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)
Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wyso-
kości 12.730.3N7 z , z tego:
– dochody bieżące w kwocie 11.445.034 z 
– dochody majątkowe w kwocie 1.2i5.333 z .

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
(art. 184 ust. 1 pkt 1 ufp)

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w
szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań  zleconych
ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3
(art. 184 ust. 1 pkt 13 i art. 189 ust. 2 ufp;  art.
8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jst)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa na 2008 r. określa załącznik nr 4

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wyso-
kości 13.2R1.505 z , zgodnie z załącznikiem nr 2.
(art. 184 ust. 1 pkt 2 ufp)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.271.i3R z , w

tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.752.299 zł,
b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorzą-

dowych instytucji kultury, zgodnie z załączni-
kiem nr 5 334.600 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie
zadań zleconych stowarzyszeniom, zgodnie z
załącznikiem nr 6   75.000 zł,

d) dotacje podmiotowe z budżetu dla samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
7.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu 2.373 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości

2.01R.NNN z , w tym na:
a) inwestycje, 2.019.666 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8
(art. 184 ust. 1 pkt 2)

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwe-
stycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finan-
sowanie poszczególnych programów w latach
2008–2010, zgodnie z załącznikiem nr 9
(art. 184 ust. 1 pkt 5 i art. 166 ufp)

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodle-
gające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki po-
chodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ufp)

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.303.659 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3

(art. 184 ust. 1 pkt 13 ufp)

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokości 58.671 zł,
(art. 184 ust. 3 ufp)

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 1.600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11
(art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 5N1.13i z , powiększo-
ny o kwotę rozchodów w wysokości 10.655 zł,
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 401.793 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 170.000 zł

2. Spłata przypadających w 2008 roku rat zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.655
zł finansowana będzie z dochodów własnych bu-
dżetu gminy

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 12
(art. 184 ust. 1 pkt 3 i 4 ufp)
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§ 5

Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 120.000 zł;
2) celowe w wysokości 40.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego 40.000 zł

(art. 173 ufp)

§ 6

nkreśla się plany przychodów i wydatków:
1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości

877.070 zł, wydatki w wysokości 922.670 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wyso-
kości 92.095 zł, wydatki w wysokości 102.095 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
(art. 184 ust. 1 pkt 7 ufp)

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu nchrony drodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości:
1) przychody 35.000 zł
2) wydatki 186.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.
(art. 184 ust. 1 pkt 8 ufp)

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kre-
dytów i pożyczek oraz emitowanych papierów warto-
ściowych w kwocie 1.918.700 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-

go deficytu budżetu 1.257.333 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, po-

większonego o kwotę rozchodów, 571.793 zł
(art.82 i art. 184 ust. 1 pkt 9 ufp)

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowią-
zań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie progra-

my inwestycyjne, do wysokości kwot określonych
w załączniku nr 9

2) na finansowanie programów i projektów realizowa-
nych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a
także innych środków pochodzących ze źródeł za-
granicznych, niepodlegających zwrotowi, do wyso-
kości kwot określonych w załączniku nr 10

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następ-
nym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dzia-
łania jednostki i termin zapłaty upływa w roku na-
stępnym, do wysokości 65.500 zł
(art. 184 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 10

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

rów wartościowych na pokrycie występującego w
ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wy-
sokości ustalonego limitu
(art. 184 ust. 2 pkt 1 ufp i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
d usg)

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między para-
grafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem
zmian kwot wydatków majątkowych
(art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ufp)

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.
(art. 195 ust. 2 ufp)

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego

PRZEWnDNICZZCW
RADW GMINW

MIROSŁAW SORNAT
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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 nbsługi 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

Widawca: Wojewoda Dolnośląski

Redaacha: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Sa ad, drua i rbzpbwszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład nbsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Diswribucha: wel. 0-71/340-N2-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie nbsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.                                            PL ISSN 0239-8362                     Cena: 3i,30 z  (w tym 7% VAT)

                                                                                                                              na CD 22,N2 z  (w tym 7% VAT)


