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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
NR XX/83/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Miroszow na ro  o008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 165a, 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. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co
następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu Gminy
w wyso ości 18.511.918 zł
z tego:
1. Dochody majątkowe   4.528.426 zł
2. Dochody bieżące 13.983.492 zł

z tego:
1) dochody z podatków i opłat   4.352.100 zł
2) dochody z tytułu umów

cywilnoprawnych        91.000 zł
3) dochody jednostek organiza-

cyjnych gminy      193.420 zł
4) udziały w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa   2.675.728 zł

5) dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie  1.876.942 zł

6) dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących      474.740 zł

7) subwencja ogólna   4.319.562 zł
z tego:
a) częcz ocwiatowa       3.478.571 zł
b) częcz wyrównawcza             588.631 zł
c) częcz równoważąca           252.360 zł

Dochody wg źródeł z podziałem na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
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II. Ustala się wydat i budżetu Gminy
w wyso ości   19.898.835 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokocci 14.140.690 zł

w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne

wynagrodzeń   6.675.475 zł
b) dotacja podmiotowa dla

instytucji kultury   1.075.700 zł
c) dotacje celowe na dofinanso-

wanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom        76.310 zł

d) dotacja celowa na dofinanso-
wanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów
zabytkowych jednostek
niezaliczonych do sektora
finansów publicznych        23.000 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy   237.925 zł
2) wydatki majątkowe w wysokocci   5.758.145 zł

w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych   5.726.645 zł
b) zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych        31.500 zł
Wydatki wg źródeł z podziałem na działy i rozdziały
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Mieroszów
w wysokocci 1.386.917 zł, który zostanie sfinan-
sowany kredytem bankowym.

2. Ustala się przychody z tytułu zaciąganych kredytów
w wysokocci 2.300.000 zł.

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2008 roku rat
kredytów i pożyczek w wysokocci 913.083 zł.

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów
zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Podział dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
okrecla załącznik nr 4 do uchwały.

2. Wykaz dotacji na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom zawiera załącznik
nr 5 do uchwały.

3. Wykaz dotacji na dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
jednostek niezliczonych do sektora finansów pu-
blicznych zawiera załącznik nr 17 do uchwały.

§ 4

1. Ustala  się  dochody  z  tytułu  wydawania  ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wy-
sokocci       81.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań okreclonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokocci        75.000 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie
przeciwdziałania narkomanii           6.000 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w następujących kwotach:

1) przychody –   85.000 zł
2) wydatki     – 125.000 zł

2. Szczegółowy podział kwot okreclonych w ust. 1
zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych w następujących kwotach:
1) przychody –  3.090.100 zł
2) wydatki     –  3.090.100 zł

2. Szczegółowy podział kwot okreclonych w ust. 1
w układzie klasyfikacji budżetowej, ich rodzaj okre-
cla załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla docho-
dów własnych w następujących kwotach (zbior-
czo):
1) dochody     –  28.300 zł
2) wydatki      –  30.475 zł

2. Szczegółowy podział kwot okreclonych w ust. 1
zawiera załącznik nr 8 i 9 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem
nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa, związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zgodnie z załączni-
kiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu na
dochody gmin, związane z realizacją zadań z zakre-
su administracji rządowej zgodnie z załącznikiem
nr 12 do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w 2008 r., zgodnie z załącznikiem
nr 13 do uchwały.

§ 10

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partner-
stwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem
nr 14 do uchwały.

§ 11

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

§ 12

Przyjmuje się  program i projekt realizowany ze crod-
ków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójnocci w wysokocci 3.643.781 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewi-
dziane w wysokocci 20.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań wła-
snych z zakresu zarządzania kryzysowego w wyso-
kocci 10.000 zł.
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§ 14

1. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zacią-

ganych na sfinansowanie występującego
w ciągu roku przejcciowego deficytu budżetu do
kwoty 3.000.000 zł.

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów długo-
terminowych zaciąganych do kwoty
2.300.000 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-

pującego w ciągu roku przejcciowego deficytu bu-
dżetu do wysokocci 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań, które może samodzielnie
zaciągnąz Burmistrz Gminy do kwoty
20.000.000 zł,

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
na programy i projekty realizowane ze crodków po-
chodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnocci do wysokocci okreclonej w załączniku
nr 16,

4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-

pewnienia ciągłocci działania jednostki i termin za-
płaty upływa w roku następnym,

5) dokonywania zmian w planie wydatków polegają-
cych na przenoszeniu wydatków między rozdziała-
mi i paragrafami w ramach tego samego działu
z wyjątkiem wydatków majątkowych,

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków.

§ 16

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi
Mieroszowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoclą-
skiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RZDY MIEJSKIEJ

JUSTYNA ROGULSKA
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1109

UCHWAŁA RADY GMINY ŁORRW
NR XVI/96/o008

z dnia 11 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Łorow na o008 ro 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Borów
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy
na 2008 rok w kwocie   10.535.074,00
z tego:
1) dochody bieżące   10.274.274,00

w tym:
a) dochody z podatków i opłat 2.654.500,00

z tego:
– wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów
alkoholowych      64.000,00

b) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 1.585.811,00

c) dochody z majątku gminy      34.500,00
d) pozostałe dochody    143.640,00
e) dotacje celowe na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 1.281.272,00

f) dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację własnych zadań
Gminy    144.485,00

g) subwencja ogólna 4.430.066,00
z tego:
– częcz wyrównawcza 1.394.180,00
– częcz ocwiatowa 3.035.886,00

2) dochody majątkowe    260.800,00.
Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera
załącznik nr 1, a według klasyfikacji budżetowej za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy
na 2008 rok w kwocie   11.296.675,00
w tym:
1) wydatki bieżące   10.176.675,00

z tego:
a) wynagrodzenia 3.857.898,00
b) pochodne od wynagrodzeń    815.172,00
c) dotacja przedmiotowa dla zakładu

budżetowego    249.000,00
d) dotacja podmiotowa dla samo-

rządowej instytucji kultury    214.900,00
e) dotacje dla podmiotów niezali-

czanych do sektora finansów
publicznych    138.300,00

f) wydatki na finansowanie zadań
zleconych z zakresu administracji
rządowej 1.281.272,00

g) wydatki na obsługę długu
publicznego      40.000,00

h) wydatki na realizację zadań
okreclonych w gminnym
programie przeciwdziałania
narkomanii i profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych     64.000,00

i) rezerwa ogólna   100.000,00
j) rezerwa celowa   329.100,00

z przeznaczeniem na:
– godziny doraźne i koła

zainteresowań w szkołach     61.000,00
– odprawa emerytalna dla

nauczycieli 26.000,00
– nagrody w konkursie

„na najpiękniejszą wiec” 10.000,00
– nagrody jubileuszowe

w ocwiacie 44.400,00
– wydatki jednostek pomocniczych

Gminy 27.000,00
– współorganizacja imprezy

sportowej o charakterze
promocyjnym   5.000,00

– crodki na stypendia wypłacane
przez UG Borów   5.000,00

– remont w placówkach
ocwiatowych    120.000,00

– remont w instytucji kultury  20.000,00
– na realizację zadań własnych z zakresu za-

rządzania kryzysowego  10.700,00
2) wydatki majątkowe – finansowanie

inwestycji  1.120.000,00
w tym:
– dotacje celowe na wydatki

majątkowe     180.000,00

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w ukła-
dzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za-
wiera załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 761.601,00.
2. Ustala się przychody w wysokocci 933.201,00,

w tym z tytułu: zaciągnięcia długoterminowego
kredytu w banku krajowym w kwocie 632.000,00,
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pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwocie 168.000,00 oraz wolnych
crodków, jako nadwyżki crodków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających
z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w kwocie
133.201,00. Ww. przychody przeznacza się na po-
krycie deficytu i spłatę uprzednio zaciągniętej po-
życzki w wysokocci 171.600,00.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w łącznej wysokocci
900.000,00, w tym z tytułu kredytów krótkotermi-
nowych 100.000,00.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zwią-
zanych z finansowaniem deficytu i spłat rat pożyczki
i kredytów zawiera załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 4

Okrecla się wydatki związane z wieloletnimi progra-
mami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realiza-
cji w 2008 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu bu-
dżetowego:
1. przychody w kwocie 769.500,00, w tym:

– dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy
249.000,00,

2. wydatki w kwocie 758.700,00,
3. dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje

140.000,00,
4. wydatki inwestycyjne 140.000,00.
Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. przychody w kwocie   8.000,00,
2. wydatki w kwocie 11.000,00.
Szczegółowy podział przychodów i wydatków zawiera
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych
na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 10 do niniej-
szej uchwały.

§ 9

Szczegółowy podział kwot dotacji okreclonych w § 2
ust. 1 pkt. 1 lit. e w zakresie zadań własnych realizo-
wanych z budżetu Gminy Borów przez podmioty nie-
zaliczane do sektora finansów publicznych ustala się
w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Borów do:
1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na

przenoszeniu planu wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach tego samego działu,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie
wydatków w ramach danego rozdziału, z wyjątkiem
przeniesień planów między paragrafami wynagro-
dzeń i pochodnych oraz w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych,

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

gramy inwestycyjne, programy i projekty reali-
zowane ze crodków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych crodków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokocci okreclonej w załącznikach 6 i 7,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłocci działa-
nia gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
na łączną kwotę 300.000,00,

c) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartocciowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejcciowego deficytu budżetu do
wysokocci 100.000,00.

4) do lokowania wolnych crodków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzą-
cy obsługę budżetu gminy,

5) samodzielnego zaciągania w 2008 roku zobowiązań
w imieniu Gminy Borów do wysokocci
2.000.000,00.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku bu-
dżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej
uchwały.

§ 12

Ustala się planowaną wielkocz dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy
Borów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoclą-
skiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZPCZ
RZDY GMINY

GRAŻYNA KOSIŃSKA
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1110

UCHWAŁA RADY GMINY MIŁKOWICE
NR XXI/10o/o008

z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mił owice na ro  o008

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. 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 zm.) Rada Gminy Miłkowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu
w wysokocci o2.3o8.339 zł
1. dochody bieżące w kwocie 12.903.357 zł

w tym:
• dotacje związane z realizacją zadań

bieżących oraz zleconych gminie   2.619.923 zł
• subwencje ogólne z budżetu

państwa   4.552.066 zł
• dochody własne   5.731.368 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 11.424.982 zł
 w tym:
• dotacja na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji   9.548.800 zł

• dochody ze sprzedaży majątku   1.876.182 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu
w wysokocci o5.61o.560 zł
1. wydatki bieżące w kwocie 11.500.360 zł

w tym:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń    4.656.232 zł
2) wydatki na obsługę długu jednostki

samorządu terytorialnego      185.000 zł
3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego – dotacja
do wody      300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12,

4) oraz pozostałe dotacje – ogólnej
kwocie      686.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13:
• dotacja celowa przekazana

na podstawie porozumień        93.500 zł
• dotacja podmiotowa z budżetu

dla instytucji kultury      354.800 zł
• dotacja dla samorządowego

zakładu opieki zdrowotnej        10.000 zł
• dotacja celowa dla podmiotów

niezliczonych do sektora
finansów publicznych      102.000 zł

• dotacja przekazywana na
wspomaganie działalnocci
służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych        35.000 zł

• dotacje celowe na sfinansowanie
i dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
zakładu budżetowego    91.000 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 14.112.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokocci
1.o82.oo1 zł są przychody budżetu gminy na
2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan przychodów w wysokocci
9.928.961 zł oraz plan rozchodów w wysokocci
8.662.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Tworzy się rezerwę:
• ogólną w wysokocci 55.000 zł,
• celową na wydatki bieżące związane z Zarządza-

niem kryzysowym w wysokocci 15.000 zł.

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok
w kwocie  14.112.200  zł,  zgodnie  z  załącznikiem
nr 3.

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane
ze crodków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnocci w wysokocci 23.509.000 zł,
w tym 11.159.000 zł w roku 2008, 9.465.000 zł
w 2009 roku i 2.885.000 zł w 2010 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie:
• dochody – 1.888.198 zł,
• wydatki – 1.888.198 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami – podlegających przekazaniu do
budżetu państwa, w kwocie 11.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnocląskiego Nr 95 –  6592  – Poz. 1110

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 63.300 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki na realizację zadań okreclo-
nych w gminnym programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych w kwocie
62.300 zł oraz na realizację zadań okreclonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie
(zbiorczo), dla zakładu budżetowego: stan crodków
obrotowych  na  początek  roku: (-2.208,22 zł),
przychody: 2.390.372,54 zł, wydatki:
2.380.527,89 zł, stan crodków obrotowych
na koniec roku: 7.636,43 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11.

2. Plan przychodów i wydatków nimi sfinansowanych
w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów wła-
snych jednostek budżetowych: stan crodków obro-
towych na początek roku – 6.997,21 zł, dochody –
11.000 zł; wydatki – 17.000 zł, stan crodków ob-
rotowych na koniec roku – 997,21 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokocci:
stan crodków obrotowych na początek roku –
5.190,78 zł
1) przychody –  7.000 zł,
2) wydatki –  7.500 zł,
stan crodków obrotowych na koniec roku –
4.690,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych
na:
1) sfinansowanie przejcciowego deficytu budżetu

– w kwocie       500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

– w kwocie     1.284.221zł,
3) spłatę wczecniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

– w kwocie     8.613.279 zł.

§ 12

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

rów wartocciowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejcciowego deficytu budżetu do
wysokocci 500.000 zł,

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

gramy inwestycyjne, na programy i projekty re-
alizowane ze crodków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych crodków zagranicznych do wysoko-
cci okreclonej w załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłocci działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2009 roku, na łączną kwotę 500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy
paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień
wydatków między działami,

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

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy
na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącz-
nikiem nr 7.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publika-
cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoclą-
skiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy Miłkowice.

PRZEWODNICZPCY
RZDY GMINY

TADEUSZ GŁADYSZ
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaz:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

– Dolnocląskiego 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 Dolnocląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
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