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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE  
NR XIX/108/08 

z dnia 8 lutego 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminy Gbra na rom n008 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.165a,
art. 166, art. 173, art. 180, art.182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 
ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2102 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, 
Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 
Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 Nr 82, 
poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Górze 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 
2008 
w wysokowci 42 266 145 zł 
– dochody bieżące w kwocie 41 476 145 zł  
– dochody majątkowe w kwocie 790 000 zł 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w 
szczegółowowci:  
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminie w kwocie 8 957 111 zł 

b) dochody z tytułu wydawania  
zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych w kwocie 250 000 zł 

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie poro-

zumień z organami administracji rządowej w 
kwocie 3 000 zł 

d) dotacje celowe  otrzymane  z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących  
gmin 2 515 206 zł 

Plan dochodów stanowi załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Góra na rok 
2008 w wysokowci 43 455 369 zł (zgodnie z za-
łącznikiem nr 2, 2a). 

2. Wydatki o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
na: 
1) wydatki bieżące  na kwotę 41 150 869 zł     

w tym:   
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a) wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 17 871 754 zł 

b) dotacje 1 924 000 zł  
c) wydatki na obsługę długu 670 000 zł 

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 304 500 zł  
– jak w załączniku nr 3 do niniejszej  

uchwały 2 267 500 zł 
– jak w załączniku nr 3A do niniejszej  

uchwały 37 000 zł 
3. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się: 

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie w kwo-
cie 8 957 111 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 4). 

b) wydatki na realizację zadań  
okrewlonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 i narkomanii w kwocie 250 000 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5)  

c) wydatki związane z realizacją  
zadań wspólnych realizowanych  
w drodze porozumień zawartych  
z jednostkami administracji rządowej 3 000 zł 
(załącznik nr 6a do niniejszej uchwały). 

4. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na: 
a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleco-

nych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku w kwocie 644 000 zł  
(zgodnie z załącznikiem nr 6) 

b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kul-
tury w kwocie 1 030 000 zł 
(załącznik nr 7 do niniejszej uchwały). 

c) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu bu-
dżetowego  w kwocie 250 000 zł 
na remonty komunalnych lokali mieszkalnych 
stanowiących własnows gminy. 
(załącznik nr 8 do niniejszej uchwały). 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 189 224 zł, 
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągnięcia  pożyczki na rynku krajowym. 

2. Przychody budżetu ustala się  
w kwocie 4 599 474 zł  
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek  i kre-
dytów na rynku krajowym oraz emisji papierów 
wartowciowych                        
– na pokrycie rozchodów na kwotę 3 410 250 zł 
– wydatków na pokrycie deficytu  

na kwotę 1 189 224 zł 
3. Rozchody budżetu uchwala się w kwocie      

w tym: 3 410 250 zł 
a) spłaty otrzymanych krajowych  pożyczek i kre-

dytów w kwocie 3 410 250 zł  
(zgodnie z załącznikiem nr 9). 

§ 4 

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakła-
dów budżetowych: 
a) przychody w wysokowci 4 428 000 zł         
b) wydatki w wysokowci 4 408 000 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 10). 

2. Uchwala się plan dochodów własnych  

a) przychody w wysokowci 851 405 zł 
b) wydatki w wysokowci 851 405 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 11). 

§ 5 

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Frodowiska i Gospodarki Wodnej 
a) przychody w wysokowci 90 000 zł 
b) wydatki w wysokowci 90 000 zł 
(zgodnie z  załącznikiem nr 12 do uchwały). 

§ 6 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie –  
1 134 000 zł 
1. ogólna –  300 000 zł 
2. celowa – owwiatowa – 804 000 zł 
3. celowa  w wysokowci 1% 30 000 zł 

na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

§ 7 

Okrewla się  limity wydatków związanych z wielolet-
nimi  programami inwestycyjnymi zgodnie z załączni-
kiem nr 13). 

§ 8 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kre-
dytów i pożyczek w kwocie 6 599 474 zł, z tego na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejwciowe-

go deficytu budżetu 2 000 000 zł 
2) finansowanie planowanego deficytu  

budżetu 1 189 224 zł 
3) spłatę wczewniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartowciowych oraz zaciąganych 
pożyczek i kredytów 3 410 250 zł 

§ 9 

Upoważnia się Burmistrza Góry do zaciągania zobo-
wiązań: 
1. na sfinansowanie wydatków na wieloletnie progra-

my inwestycyjne, na programy i projekty realizo-
wane ze wrodków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej oraz wrodków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz za-
dania wynikające z kontraktów wojewódzkich okre-
wlonych w załączniku nr 13, 

2. z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłowci działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 10 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku budżetowego  deficytu 
budżet z zabezpieczeniem w formie wystawienia 
weksla „in blancow do wysokowci 2 000 000 zł oraz 
spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych. 

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach 
działów klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdzia-
łami i paragrafami wydatków, z wyłączeniem zmian 
dotyczących wydatków na realizację wieloletnich 
programów inwestycyjnych. 

3. Przekazywania uprawnień kierownikom gminnych 
jednostek organizacyjnych do dokonywania prze-
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niesień planowanych wydatków budżetowych mię-
dzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżeto-
wej w ramach działu z wyłączeniem wynagrodzeń 
osobowych. 

4. Lokowania wolnych wrodków na rachunkach ban-
kowych w innych bankach niż bank prowadzący 
obsługę budżetu gminy. 
Ustala się kwotę 2 000 000 zł do której Burmistrz 
może samodzielnie zaciągas zobowiązania. 

§ 11 

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 
2008 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publiczne-
go  Gminy Góra stanowiący załącznik nr 14.  

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Góry. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnowlą-
skiego. 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ADAM MAZUR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH  
NR XXII/99/08 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

w sprawie budżetu Miasta Kowary na n008 rom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „dw ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, 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 w Kowarach uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu w wysokowci 20.605.988 zł,  
w tym: 
1) dochody bieżące w wysokowci 19.185.988 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokowci 1.420.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy w wysokowci 23.394.935 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2, 
w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokowci 
3.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokowci 2.788.947 zł, 
który zostanie pokryty: 
1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kre-

dytów w kwocie – 2.000.000 zł, 
2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie                       

– 788.947 zł. 
2. Przychody budżetu w wysokowci 2.788.947 zł, 

rozchody w wysokowci 0 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 4. 

§ 4 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokowci – 50.000 zł, 
2) celową w wysokowci – 190.021 zł, z przeznacze-
niem na: 

a) wydatki bieżące z zakresu: 
– wypłat odpraw dla nauczycieli odchodzących 
na emeryturę – 69.021 zł, 
– zarządzania kryzysowego — 1.000 zł, 

b) wydatki inwestycyjne: 
– udział własny w zadaniach inwestycyjnych 

współfinansowanych ze wrodków Unii Euro-
pejskiej – 120.000 zł. 

§ 5 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 5. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wy-
konywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 6 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokowci 160.000 zł i wy-
datki na realizacje zadań okrewlonych: 
1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w wysokowci 130.000 zł, 
2) w Miejskim Programie przeciwdziałania narkomanii 

w wysokowci 30.000 zł. 

§ 7 

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżeto-
wego: 
przychody – 5.180.000 zł,  
wydatki – 5.180.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 
(zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych: 
dochody – 237.457 zł,  
wydatki – 241.291 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 
na łączną kwotę – 554.438 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do 
sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 
219.675 zł, zgodnie załącznikiem nr 10. 

§ 9 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Frodowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokowci: 
1) przychody – 38.400 zł, 
2) wydatki – 184.541 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
wciowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejwciowego deficytu budżetu  – w 

kwocie 1.000.000 zł, 
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2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w 
kwocie 2.000.000 zł. 

§ 11 

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

rów wartowciowych na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejwciowego deficytu budżetu do wy-
sokowci 1.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłowci działania gminy i termin 
zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 
500.000 zł, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 
miasta w zakresie przeniesień wydatków miedzy 
rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego 
działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem prze-
niesień wydatków między działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych 
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków oraz w planie dochodów własnych  
i wydatków nimi finansowanych, 

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

§ 12 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy 
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 12. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
wląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ CWYNAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 
NR XIII/65/n008 

z dnia 29 stycznia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminy na rom n008 

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

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu gminy  
w wysokowci 11 281 098 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w 
tym:    
– dochody bieżące 11 041 098 zł 

w tym: 
1) dochody własne w wysokowci 4 869 907 zł 
2) subwencja ogólna w wysokowci 3 982 529 zł 
3) dotacje celowe w wysokowci 2 188 662 zł 

– dochody majątkowe 240.000 zł 
2. Wydatki budżetu w wysokowci 11 469 894 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
z tego: 
a) wydatki bieżące w wysokowci 10 610 694 zł 

w tym: 
– wydatki na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń  
w wysokowci 5 446 719 zł 

– wydatki na obsługę długu gminy 66 465 zł 
– dotacje udzielone z budżetu  

gminy w wysokowci 426 700 zł 
b) wydatki majątkowe w wysokowci 859 200 zł 

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 188 796 zł  

§ 2 

Przychody budżetu na kwotę 429 700 zł i rozchody 
budżetu gminy na kwotę 240 904 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 3. 
1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowis będą 

przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów  
i pożyczek. 

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na kwotę 240 904 zł.  

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

§ 3 

Okrewla się dochody i wydatki budżetu związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie ustawami w wysokowci 
2 020 359 zł oraz dochody związane z realizacją tych 
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 
wysokowci 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4 

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego: 

– przychody w wysokowci   2 367 500 zł 
– wydatki w wysokowci      2 254 158 zł      
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 5 

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych  
i wydatki nimi finansowane w wysokowci, zgodne  
z załącznikiem nr  7. 

§ 6 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony Frodowiska i Gospodarki Wod-
nej, okrewlony w załączniku nr 8. 

§ 7 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
wci 357 200 zł, dla samorządowych instytucji kultu-
ry. 

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokowci  
69 500 zł, na cele publiczne związane z realizacją 
zadań gminy, których realizacja może bys zlecona 
podmiotom niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zy-
sku, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 8 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokowci 66 000 zł i wy-
datki na realizacje zadań okrewlonych: 
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 
– w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 9 

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją 
rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem 
nr 10. 

§ 10 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne miasta i gminy Międzybórz na lata 
2008–2009 zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na: 
– pokrycie występującego w ciągu roku przejwciowe-

go deficytu budżetu w wysokowci 450 000 zł, 
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– finansowanie planowanego deficytu budżetu w 
wysokowci 188.796 zł, 

– spłatę wczewniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokowci 
240 904 zł. 

§ 12 

1. Upoważnia się Burmistrza  do zaciągania zobowią-
zań: 
– z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejwciowego deficy-
tu budżetu do wysokowci ustalonego limitu, 

– z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
wci działania gminy i których termin zapłaty 
upływa w roku następnym, do kwoty 100.000 
złotych. 

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

pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach 
działu klasyfikacji budżetowej, 

– lokowania wolnych wrodków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzybórz. 

§ 14 

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

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
JULIAN PODGÓRSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywas: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnowląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnowląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnowląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnowląskiego 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 Dolnowląskim 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 Dolnowląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

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

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