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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XVIII/119/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwawesia wue ecu Glisi Scrosie Śwmsnie sa ron Ś00s

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 173, art. 182,
art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 17 459 927 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
– dochody bieżące w wysokości 13 259 927 zł
– dochody majątkowe w wysokości  4 200 000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 20 567 111 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

2. Wydatki, o których mowa w pkt 1, obejmują:
• wydatki bieżące w wysokości 13 387 111 zł

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia   4 047 456 zł
– pochodne od wynagrodzeń

w wysokości      675 700 zł
– dotacje z budżetu

w wysokości   1 341 300 zł

– wydatki na obsługę długu gminy
w wysokości 130 000 zł

– pozostałe wydatki   7 192 655 zł
• wydatki majątkowe w wysokości  7 180 000 zł

w tym inwestycyjne w wysokości 7 130 000 zł

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości   3 107 184 zł

§ 4

1. Przychody budżetu na kwotę 4 100 000 zł i roz-
chody budżetu gminy na kwotę 992 816 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą
przychody pochodzące z: zaciągnięcia kredytów
i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3,
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3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobo-
wiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek na kwotę 992 816 zł, finansowane
będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty
na spłatę zobowiązań.

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-
towego określa załącznik nr 11.

§ 5

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości   90 000 zł
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w wysokości   10 000 zł

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-
ści 2 154 521 zł oraz dochody związane z realizacją
tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa w wysokości 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 4.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych:
• przychody w wysokości 5 435 515 zł, w tym

dotacja z budżetu w wysokości 995 000 zł,
• wydatki w wysokości 5 409 003 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla:

• Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu
Śląskim w wysokości 50 000 zł z przeznacze-
niem na dopłatę do ceny wody i ścieków dla go-
spodarstw domowych,

• Centrum Sportu i Rekreacji wysokości
505 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do
usług w zakresie korzystania z krytej pływalni
i hali sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 600 000 zł, w tym:
• Dla Diblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim –

160 000 zł
• Dla Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim –

440 000 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości

186 300 zł, na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 9.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 145 000 zł
i wydatki na realizacje zadań określonych:
• w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 140 000 zł,

• w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 5 000 zł.

§ 11

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

§ 12

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

go deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
• finansowanie planowanego deficytu budżetu

w wysokości 3 107 184 zł,
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
992 816 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Durmistrza miasta do zaciągania
zobowiązań:
• 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 zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
600 000 zł.

2. Upoważnia się Durmistrza miasta do:
• dokonywania zmian w budżecie polegających na

przeniesieniach w planie wydatków między pa-
ragrafami i rozdziałami w ramach działu,

• lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 14

Ustala się kwotę 250 000 zł, do której Durmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych
do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu
budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wy-
nagrodzenia oraz zmian kwot wydatków majątko-
wych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Durmistrzowi miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZECO
RADO MIEJSKIEJ

RYSZARD SULIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
NR XIV/71/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwawesia wue ecu Glisi Szczicsa sa ron Ś00s

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 zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2
oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy
w wysokości – 14.651.584 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym:
1) dochody bieżące                   – 12.140.059 zł
2) dochody majątkowe            –   2.511.525 zł
wg załącznika nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy
w wysokości – 16.694.357 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie załącznikiem
nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załączni-
kiem nr 3a.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 3.160.000 zł,
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.117.227 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości 2.042.773 zł sfinanso-
wany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów
i pożyczek.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  –  150.000 zł
2) celową w wysokości  –  411.313 zł

z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w kwocie –  326.313 zł

w tym:
– odprawy emerytalno-rentowe

w kwocie –  243.313 zł
– na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania
kryzysowego –    40.000 zł

– koszty związane z utworzeniem
„małego przedszkola” –    23.000 zł

– likwidacja awarii w placówkach
oświatowych –    20.000 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie –    85.000 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami zgodnie z załączni-
kiem nr 4.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej, które podlegają przekazaniu
do budżetu państwa oraz dochody związane z reali-
zacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na
dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem
nr 4a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wy-
konywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Uchwala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla
zakładów budżetowych:
przychody – 3.123.973 zł
wydatki – 3.123.973 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla
dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 5.500 zł
wydatki – 8.870 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną

kwotę –  548.396 zł
2) działającego na terenie gminy

publicznego przedszkola
w wysokości   –  574.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.
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2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę –
40.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

3. Dotację celową  w wysokości 46.850 zł na sfinan-
sowanie zakupów inwestycyjnych: samochodu cię-
żarowego dla zakładu budżetowego – Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody – 49.000 zł,
2) wydatki – 49.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu –
w kwocie 800.000 zł;

2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek
i kredytów długoterminowych w kwocie
3.160.000 zł.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości –
42.132 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

1. Upoważnia się Durmistrza Szczytnej do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości 800.000 zł,

2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty
kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco
wraz z deklaracja wekslową do wysokości
800.000 zł,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym (2009) jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną
kwotę 1.000.000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w gra-
nicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmują-
cych w szczególności zmianę kwot zaplanowa-
nych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje,

na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę
kwot  zaplanowanych na wydatki majątkowe,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do
dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż
określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one
zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji
z budżetu.

§ 15

Uchwala się szczegółowość:
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półro-

cze 2008 r. – jak zakres szczegółowości budżetu
w niniejszej uchwale;

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu
finansowego gminnych instytucji kultury: Miejskie-
go Ośrodka Kultury oraz Diblioteki Publicznej Miasta
i Gminy – w szczegółowości odpowiadającej pla-
nom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnie-
niem stanu należności, i zobowiązań (w tym wy-
magalnych).

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Durmistrzowi
Szczytnej.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZECA
RADO MIEJSKIEJ

RENATA IDZIK
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA
NR XI/106/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwawesia wue ecu Glisi Zawosia sa ron Ś00s

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości
11.751.776,00 zł, w tym bieżące w wysokości
11.121.346 zł oraz majątkowe w wysokości
630.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
13.883.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem
nr 4 (5 – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
2.132.200,00 zł, który zostanie pokryty przycho-
dami z zaciągniętych pożyczek w kwocie –
2.296.000,00 zł
oraz spłat udzielonych pożyczek z dochodów gminy
w kwocie – 163.800,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.296.000,00 zł,
rozchody w wysokości 163.800,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 120.780,00 zł,
2) celową w wysokości –   10.000,00 zł,

(na zarządzanie kryzysowe)

§ 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 7.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej podlegających
przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącz-
nikiem nr 12.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywa-
nych na podstawie porozumień (umów) między jst,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych  oraz  wydatki  w kwocie  50.000,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
a) gminnych  instytucji  kultury  na  łączną  kwotę

– 457.929,– zł,
2) innych podmiotów w wysokości – 25.000,– zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych na łączną kwotę –
85.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody – 10.000,– zł,
2) wydatki – 21.000,– zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

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

w kwocie 400.000,– zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu –

w kwocie 2.132.200,– zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów z dochodów
gminy – w kwocie 163.800,00 zł.

§ 10

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

rów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 400.000,00 zł,

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

gramy inwestycyjne, do wysokości określonej
w załącznikach nr 4,

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 1.000,000,00 zł,
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3) dokonywania zmian w planie wydatków polegają-
cych na przeniesieniach wydatków między paragra-
fami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem
zmian dotyczących wydatków na realizację wielo-
letnich programów inwestycyjnych.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy
Zawonia.

§ 13

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

PRZEWODNICZECA
RADO GMINO

DOROTA WOROTNIAK
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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 Dibliotece 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

Wieawca: Wojewoda Dolnośląski

Reeancja: 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

Snłae, erun i rozpowszechsiasie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Discriwucja: cew. 0-71/340-6Ś-0Ś

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.                                            PL ISSN 0239-8362                     Cesa: 1s,43 zł (w tym 7% VAT)

                                                                                                                              sa CD 14,Ś3 zł (w tym 7% VAT)


