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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

XV/97/2007

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budwesu Gwie  Brżet DGme  ea rGg 200n

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami) 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 zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Brzeg Dolny
ogogem w wysokokci – 40.n42.970,- zg
zgodnie z zagącznikiem nr 1 i 1a
w tym:
dGchGd  biewące w w sGgGści – 35.550.970,- zg
z tego:
1) dochody wgasne w wysokokci    24.878.921,- zg
2) subwencja ogolna w wysokokci   5.958.413,- zg
z tego:
subwencja okwiatowa w wysokokci 5.747.504,- zg
3) dotacje celowe na zadania bieżące  4.713.636,- zg
dGchGd  wająsgGwe w w sGgGści – 5.292.000,- zg
z tego:

1) dochody ze sprzedaży majątku   1.300.000,- zg
2) dochody z tytugu przeksztagcenia prawa użyt-

kowania w prawo wgasnokci  22.000,- zg

3) dotacje celowe na inwestycje  3.970.000,-zg
w tym:
ze krodkow pochodzących z Unii Europejskiej

  3.740.000,-zg
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Brzeg Dolny

wysokokci 39.n25.741,-zg zgodnie z zagącznikiem
nr 2 i 2a, z tego:
1) w dasgi biewące w w sGgGści – 30.342.741,- zg
w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń w wysokokci – 11.036.597,-zg

b) dotacje z budżetu w wysokokci
  – 4.811.664,- zg

c) wydatki na obsgugę dgugu publicznego w wy-
sokokci – 525.000,- zg

2) w dasgi wająsgGwe w w sGgGści – 9.4n3.000,-żł
w tym:
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– wydatki inwestycyjne w wysokokci
  – 9.483.000,- zg

z tego:
a) dotacja celowa przekazane do samorządu

wojewodztwa na inwestycję realizowaną na
podstawie porozumienia (Budowa mostu
przez Odrę) – 600.000,- zg

b) wpgata na Fundusz Wsparcia Policji – dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla sgużb
prewencji Komisariatu Policji w Brzegu Dol-
nym  – 38.000,-zg

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Brzeg Dolny w
kwocie  – 1.017.229,-zg

2. Ustala się:
a) przychody budżetu gminy w kwocie 

 – 2.000.000,- zg
w tym z tytugu :
– zaciągnięcia kredytow w kwocie
  – 2.000.000,-zg
przeznaczone na realizację zadań inwestycyj-
nych.

b) przypadające do spgaty w roku budżetowym zo-
bowiązania finansowe z tytugu zaciągniętych
kredytow, pożyczek oraz wykupu obligacji w
kwocie  – 3.017.229,-zg
będą finansowane z dochodow gminy.

c) przychody i rozchody budżetu okrekla zagącznik nr 4.
d) prognozę kwoty dgugu na koniec roku budżeto-

wego i lata następne okrekla zagącznik nr 11.

§ 3

1. Tworzy się ogolną rezerwę budżetową w kwocie –
300.000,-zg

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
wgasnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
kwocie – 20.000,-zg

§ 4

Ustala się:
1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w kwocie – 3.964.186,- zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 5,

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych ustawami w kwocie – 3.964.186,- zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się:
1) dochody z tytugu wydanych zezwoleń na sprzedaż

napojow alkoholowych w kwocie 230.000 zg,
2) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow
Alkoholowych w kwocie – 216.000,-zg
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziagania Nar-
komanii w kwocie  – 14.000,- zg

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki gminnych zakgadow
budżetowych:
1) przychody ogogem w kwocie – 16.687.927,-zg

w tym: dotacje z budżetu gminy w kwocie
  – 3.035.000,-zg
zgodnie z zagącznikiem nr 7

2) wydatki ogogem w kwocie  – 16.682.927,-zg
zgodnie z zagącznikiem nr 6

2. Ustala się dochody wgasne jednostek budżetowych
gminy i wydatki nimi finansowane ogogem w kwo-
cie – 195.000,-zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 6

3. Ustala się plan przychodow i wydatkow Gminnego
Funduszu Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokokci

1) przychody  – 1.283.000,-zg,
2) wydatki  – 1.283.000,-zg

zgodnie z zagącznikiem nr 10

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
kci ogogem – 1.302.000,-zg
w tym:
1) dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kokci  – 1.190.000,-zg
2) dla dziagających na terenie gminy niepublicznych

szkog w wysokokci – 112.000,-zg
zgodnie z zagącznikiem nr 8

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy, ktorych realiza-
cja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do
sektora finansow publicznych i niedziagającym w
celu osiągnięcia zysku w wysokokci – 436.000,-zg
zgodnie z zagącznikiem nr 9

§ 8

Ustala się :
1) wykaz wydatkow inwestycyjnych realizowanych

przez gminę w roku 2008, zgodnie z zagącznikiem
nr 3

2) limity wydatkow na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008-2009 zgodnie z zagącznikiem
nr 3a

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze
krodkow pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spojnokci zgodnie z zagącznikiem 3b.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy Brzeg Dolny do spga-
ty dgugu z tytugu zaplanowanych w rozchodach rat
pożyczek i kredytow oraz do wykupu obligacji zgodnie
z zagącznikiem nr 4.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytugu zaciąganych kre-
dytow i pożyczek w kwocie – 3.000.000,-zg

w tym:
– na sfinansowanie przejkciowego deficytu budże-

tu w kwocie – 1.000.000,-zg

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do:
1) zaciągania kredytow i pożyczek krotkoterminowych

na pokrycie występującego w ciągu roku przejkcio-
wego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,- zg oraz
do zawierania umow i spgaty zaciągniętych zobo-
wiązań.
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2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatkow na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze krodkow Unii Europejskiej oraz na
zadania wynikające z kontraktow wojewodzkich
do wysokokci okreklonej z zagączniku nr 3a i 3b,

b) z tytugu umow, ktorych realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
ciąggokci dziagania gminy i termin zapgaty upgywa
w roku 2009 na gączną kwotę – 700.000,-zg.

3) dokonywania zmian w planie wydatkow budżetu w
granicach dziagu klasyfikacji budżetowej, z wyjąt-
kiem zmian kwot wydatkow majątkowych.

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

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organiza-
cyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytugu
umow, ktorych realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciąggokci dziagania jed-
nostki i termin zapgaty upgywa w roku następnym.

6) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego
w Brzegu Dolnym na wydatki do rozliczenia do wy-
sokokci 3.000,-zg

7) przekazania uprawnień kierownikom innych jedno-
stek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek

pracownikom na wydatki bieżące do wysokokci
2.000,-zg.

§ 12

Upoważnia się kierownikow zakgadow budżetowych
gminy do dokonywania zmian w planie finansowym
zakgadu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia do-
tacji z budżetu w ciągu roku.

§ 13

Wykonanie uchwagy powierza się Burmistrzowi Gminy
Brzeg Dolny.

§ 14

Uchwaga wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Dol-
nokląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PRREWODNIIRZIC
RADC MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EOLKOWICACH

XI/117/07

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie budwesu twie  EGmgGwice ea rGg 200n

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, e oraz lit. i, pkt 10, art.
51, art. 54 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz.1457; z 2006 r. 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. 166, art.
167, art. 168, art. 173, art. 175, art.176, art. 184, art. 188 ust. 2, art.
195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U . z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz.984) oraz art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony krodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, 249, poz. 1832; z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859,
Nr 147 poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz.
1374) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy Polkowice na 2008 r. w
wysokokci 164.952.087 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwagy,
w tym:
1) dochody bieżące gminy w wysokokci

   158.726.760 zg,
2) dochody majątkowe gminy w wysokokci

  6.225.327 zg,
2. Wydatki budżetu gminy Polkowice na 2008 rok w

wysokokci  182.897.687 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokokci   141.500.687 zg,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

     39.153.678 zg,
b) dotacje z budżetu     13.492.672 zg,
c) wydatki na obsgugę dgugu  1.176.500 zg,
2) wydatki majątkowe    41.397.000 zg,
w tym:
a) dotacje z budżetu  40.000 zg,

3. Deficyt budżetu w wysokokci    17.945.600 zg.

§ 2

1 Przychody budżetu na kwotę 22.371.600 zg i roz-
chody budżetu gminy na kwotę 4.426.000 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 3.

2 Źrodgo pokrycia deficytu stanowić będą przychody
pochodzące z:

1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w
kwocie 17.945.600 zg

3 Przypadające do spgaty w roku budżetowym zo-
bowiązania finansowe z tytugu zaciągniętych kredy-
tow i pożyczek na kwotę 4.426.000 zg, finansowa-
ne będą :
1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w

kwocie 4.402.000 zg,
2) przychodami z tytugu spgat pożyczki udzielonej z

budżetu gminy w kwocie  24.000 zg
4 Prognozę kwoty dgugu gminy na koniec roku budże-

towego okrekla zagącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogolną rezerwę budżetową w wysoko-
kci 1.400.000 zg, w tym na wydatki inwestycyjne
 200.000 zg.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokokci
 233.090 zg,
w tym:
a) na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dy-

daktyczno-wychowawcze – 218.090 zg,
b) rezerwa celowa na zadania z zakresu bezpie-

czeństwa – 15.000 zg,

§ 4

Okrekla się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wy-
sokokci 5.349.624 zg, zgodnie z zagącznikiem nr 5
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oraz dochody związane z realizacją tych zadań,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokokci 50.000 zg, zgodnie z zagącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody wgasne jednostek budżetowych
w wysokokci 1.873.036 zg i wydatki nimi finanso-
wane w wysokokci 1.893.406 zg, zgodnie z zagącz-
nikiem nr 7.

§ 6

Ratwierdza się plan przychodow i wydatkow Gminne-
go Funduszu Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wod-
ne, okreklony w zagączniku nr 8.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
kci  7.160.494 zg,
w tym:
1) dla samorządowych instytucji kultury w wyso-

kokci 5.153.894 zg,
2) dla dziagających na terenie gminy niepublicznych

uczelni w wysokokci 2.000.000 zg,
3) dla dziagających na terenie gminy Ochotniczych

Hufcow Pracy w wysokokci 6.600 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwotę wpgaty na fundusz celowy, o kto-
rych mowa w art. 13ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 50.000 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokokci
6.180.478 zg,

w tym:
1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gmi-

ny, ktorych realizacja może być zlecona podmiotom
niezaliczanym do sektora finansow publicznych i
niedziagającym w celu osiągnięcia zysku w wysoko-
kci 4.904.678 zg,

2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytkow w wysokokci 45.700 zg,

3) na dofinansowanie zadań realizowanych na pod-
stawie porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokokci 1.331.800 zg,
zgodnie z zagącznikami nr 11 i 12.

§ 8

Dochody z tytugu wydania zezwoleń na sprzedaż na-
pojow alkoholowych w wysokokci 530.000 zg i wy-
datki na realizację zadań okreklonych:
1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemow Alkoholowych
w wysokokci 483.278 zg

2) w Gminnym Programie Przeciwdziagania Narkomanii
w wysokokci 46.722 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 13

§ 9

1. Ustala się plan wydatkow majątkowych na 2008 r.
i wykaz wydatkow inwestycyjnych związanych z
realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w kwocie
ogogem 16.787.000 zg,
w tym:

1) wydatki na realizację rocznych inwestycji
 5.341.000 zg,

2) wydatki na udziagy w spogkach  11.406.000 zg,
3) dotacje na inwestycje 40.000 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 14.

2. Ustala się limity wydatkow związanych z realizacją
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
w tym:
1) na rok 2008 kwotę   24.410.000 zg,
2} na rok 2009 kwotę   36.949.190 zg,
3) na rok 2010 kwotę   26.605.000 zg,
zgodnie z zagącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytugu kredytow i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejkcio-

wego deficytu budżetowego w wysokokci
 5.000.000 zg,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w
wysokokci   17.945.600 zg,

c) na spgatę wczekniej zaciągniętych zobowiązań w
wysokokci  4.402.000 zg.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania
zobowiązań:
1) z tytugu kredytow i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku deficytu budżetu do
wysokokci ustalonego limitu,

2) z tytugu realizacji wieloletnich programow inwe-
stycyjnych do wysokokci kwot ustalonych w
zagączniku nr 15.

3) z tytugu umow, ktorych realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąggo-
kci dziagania gminy i ktorych termin zapgaty
upgywa w roku następnym do kwoty
   15.000.000 zg.

4) z tytugu umow związanych z wykonaniem wy-
datkow budżetu gminy Polkowice, z wygącze-
niem umow okreklonych w pkt 3, ktorych reali-
zacja następować będzie w roku 2008 i latach
następnych do kwoty 15.000.000 zg

2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatkow

budżetu gminy między rozdziagami i paragrafami
w ramach dziagu klasyfikacji budżetowej,

2) przekazywania uprawnień kierownikom jedno-
stek budżetowych do dokonywania przeniesień
planowanych wydatkow w dziale oraz w planie
dochodow wgasnych i wydatkow nimi finanso-
wanych,

3) dokonywania przeniesień między zadaniami in-
westycyjnymi w ramach dziagu klasyfikacji bu-
dżetowej,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, porę-
czeń i gwarancji do gącznej kwoty 1.000.000 zg,

5) lokowania wolnych krodkow budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach,

6) przekazywania uprawnień kierownikom jedno-
stek budżetowych do zaciągania zobowiązań do
kwoty 500.000 zg - dla każdej jednostki budże-
towej z tytugu umow, ktorych realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
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ggokci dziagania jednostki, a ktorych termin za-
pgaty upgywa w roku następnym

§ 12

Wykonanie uchwagy powierza się Burmistrzowi
Polkowic.

§13

Uchwaga wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega oggo-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Dolno-
kląskiego.
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133

UCHWAŁA RADY GMINY EIELGRZYMKA

XIII/70/07

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budwesu twie  ea 200n r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. „c”,„d i „e” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) w związku z 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. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 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 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz
art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony krodowiska
(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z poźn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka
uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokokci
9.nn2.415,-
w tym:
A) dochody bieżące w kwocie    9.659.595,-

w tym:
– dochody z majątku gminy    80.800,-
– dochody z podatkow i opgat   1.654.197,-
– udziagy w podatku dochodowym od osob fi-

zycznych   1.093.671,-
– dochody z tytugu wydania zezwoleń na

sprzedaż napojow alkoholowych   60.000,-
– pozostage dochody wgasne             6.050,-
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania zlecone gminie z zakresu admini-
stracji rządowej   1.723.411,-

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację wgasnych zadań bieżących gmin
  586.209,-

– dotacje otrzymane z funduszy celowych
 1.987,-

– krodki pozyskane z innych źrodeg   27.206,-
– czękć okwiatowa subwencji ogolnej

   2.792.825,-
– czękć wyrownawcza subwencji ogolnej

   1.633.239,-
B) dochody majątkowe w kwocie 222.820,-

w tym:
– dochody ze sprzedaży majątku gminy

 60.000,-
– dochody otrzymane na inwestycje (FOGR i

budżet państwa) 162.820,-
Szczegogowy podziag dochodow wedgug źrodeg oraz
dziagow i rozdziagow zawiera zagącznik nr 1 i 2 do
niniejszej uchwagy.

§ 2

II. Wydatki budżetu gminy w wysokokci 11.70n.690,-
w tym:
A) wydatki majątkowe w tym: 2.661.750,-

– wydatki na finansowanie inwestycji    2.623.750,-
– wydatki na finansowanie zakupow inwestycyjnych
    38.000,-
B) wydatki bieżące    9.046.940,-
w tym: -wynagrodzenia    3.867.702,-
– pochodne od wynagrodzeń       691.245,-
– dotacje w tym:   215.000,-
– dla WTR 45.000,-
– dla instytucji kultury   160.000,-
– na remont i ochronę zabytkow     10.000,-
– wydatki na obsgugę dgugu publicznego   140.000,-
– wydatki na realizację zadań związanych z profilak-
tyką rozwiązywania problemow alkoholowych i prze-
ciwdziagania narkomanii     60.000,-
– rezerwy ogolne   102.540,-
– rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  4.000,-
– pozostage wydatki    3.966.453,-
Szczegogowy podziag wydatkow budżetowych w ukga-
dzie dziagow i rozdziagow zawiera zagącznik nr 1, 3 i 4
do niniejszej uchwagy.

§ 3

Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę   1.826.275,-
zostanie pokryty krodkami pochodzącymi z kredytow
bankowych.

§ 4

1. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę
   2.172.402,-
w tym:
– kredyty zaciągnięte na rynku krajowym

   2.077.402,-
– wolne krodki: nadwyżka krodkow pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z
rozliczeń kredytow i pożyczek z lat ubieggych
 95.000,-

2. Rozchody budżetu gminy w wysokokci   346.127,-
z tego:
– spgaty otrzymanych kredytow krajowych

   231.239,-
– spgata otrzymanych pożyczek   114.888,-
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Szczegogowy podziag przychodow i rozchodow bu-
dżetu w 2008 r. zawiera zagącznik nr 5 do niniej-
szej uchwagy.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- zg z tytugu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojow alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- zg na reali-
zację zadań okreklonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zg na realiza-
cję zadań okreklonych w gminnym programie prze-
ciwdziagania narkomanii.

§ 6

1. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w kwocie   160.000,-

2. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Warsztatu
Terapii Rajęciowej w kwocie    45.000,-

§ 7

Ustala się plan przychodow i wydatkow dochodow
wgasnych jednostek budżetowych, w tym:
– dochody w wysokokci 54.000,-
– wydatki w wysokokci 54.000,-
zgodnie z zagącznikiem nr 6 do niniejszej uchwagy.

§ 8

Przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.723.411,-
zgodnie z zagącznikiem nr 7 do niniejszej uchwagy.

§ 9

Ustala się plan przychodow i wydatkow – Gminnego
Funduszu Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokokci:
– przychody 200.000,-
– wydatki 204.000,-
zgodnie z zagącznikiem nr 8 do niniejszej uchwagy.

§ 10

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w 2008r. zgodnie z zagącznikiem Nr
9 do niniejszej uchwagy.

§ 11

Wyodrębnia się krodki sogeckie w kwocie 32.450,-
zgodnie z zagącznikiem nr 10 do niniejszej uchwagy.

§ 12

Przyjmuje się prognozę kwoty dgugu gminy na rok
2008 i lata następne, zgodnie z zagącznikiem nr 11 do
niniejszej uchwagy.

§ 13

Tworzy się rezerwy:
– ogolną 102.540,-
– celową (zarządzanie kryzysowe) 4.000,-

§ 14

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej, ktore podlegają przeka-
zaniu do budżetu państwa w 2008r. w wysokokci
 12.000,-
zgodnie z zagącznikiem nr 12 do niniejszej uchwagy.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytugu kredytow i poży-
czek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejkciowe-

go deficytu budżetu w wysokokci   1.200.000,-
– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gmi-

ny w 2008 r. w wysokokci    1.826.275,-
– spgat wczekniej zaciągniętych kredytow. 251.127,-

§ 16

1. Upoważnia się Wojta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań z tytugu kredytow i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejkciowego deficy-
tu budżetu do wysokokci ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Wojta Gminy do dokonywania prze-
niesień w planie wydatkow pomiędzy rozdziagami i
paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Upoważnia się Wojta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań z tytugu umow, ktorych realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciąggokci
dziagania jednostek i termin zapgaty upgywa w roku
następnym na gączną kwotę   1.000.000,-

4. Upoważnia się Wojta Gminy do lokowania wolnych
krodkow budżetowych w innym banku niż bank
prowadzący obsgugę budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwagy powierza się Wojtowi Gminy.

§ 18

Uchwaga wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Dolnokląskiego.

PRREWODNIIRZIC
RADC GMINC

JAN PALUCH
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Egzemplarze bieżące i z lat ubieggych oraz zagączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnokląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocgawiu, 50-951 Wrocgaw, pl. Powstańcow Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnokląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocgawiu Delegatura w Jeleniej Gorze, 58-506 Jelenia Gora, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

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

– Dolnokląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocgawiu Delegatura w Wagbrzychu, 58-300 Wagbrzych, ul. Sgowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesganego zamowienia w Dolnokląskim Urzędzie Wojewodzkim we Wrocgawiu – Rakgadzie Obsgugi Urzędu,

50-951 Wrocgaw, pl. Powstańcow Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Rbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wygożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnokląskiego Urzędu Wojewodzkiego,

pl. Powstańcow Warszawy 1, 50-951 Wrocgaw, tel. 0-71/340-62-54. Trekć wydawanych dziennikow dostępna jest w Internecie na stronie:

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