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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
NR XV/96/08

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Gwisp Bardo sa rou G008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Bardzie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy w wysokonci
11.653.360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

a) dochody bieżące
w wysokonci 10.188.511,00 zł
z tego:
– dotacje celowe

w wysokonci   2.370.408,00 zł
– subwencja ogólna

w wysokonci    3.427.560,00 zł
– dochody własne

w wysokonci     4 390.543,00 zł

b) dochody majątkowe
w wysokonci   1.464.849,00 zł
z tego:
– dotacje celowe

w wysokonci        120.000,00 zł
– dochody własne

w wysokonci     1.344.849,00 zł

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokonci
11.896.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
a) wydatki bieżące

w wysokonci  10.096.367,00 zł
w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokonci  4.151.548,00 zł
– dotacje z budżetu

w wysokonci      438.000,00 zł
– wydatki na obsługę długu gminy

w wysokonci          45.721,00 zł
b) wydatki majątkowe

w wysokonci     1.800.500,00 zł
w tym:
– wydatki inwestycyjne

w wysokonci            1.730.500,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie

kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicz-
nych    70.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w wysokonci          243.507,00 zł.
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§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 594.000,00 zł i roz-
chody budżetu gminy na kwotę 350.493,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie
243.507,00 zł oraz źródło finansowania spłat zo-
bowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
350.493,00 zł stanowić będą przychody pocho-
dzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę
594.000,00 zł.

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

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
nci  98.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokonci
18.703,00 zł.

§ 4

1. Okrenla się dochody i wydatki budżetu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wy-
sokonci 1.579.123,00 zł zgodnie z załącznikiem
nr 5.

2. Okrenla się dochody związane z realizacją ww.
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa w wysokonci 6.000,00 zł, z tego:
a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690

kwota  5.000,00 zł
b) w dziale 852 rozdz. 85212 § 0970

kwota  1.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem
nr 6.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokonci
370.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury:
Biblioteka Publiczna w Bardzie.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy związanych
z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Bardo, których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku w wysokonci 68.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bardzie w wysokonci
70.000,00 zł.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokonci 71.435,00 zł

i wydatki na realizacje zadań okrenlonych w Gminnym
Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wy-
sokonci 71.435,00 zł.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
zadań inwestycyjnych w 2008 r., zgodnie z załączni-
kiem nr 8.

§ 10

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

go deficytu budżetu w wysokonci 800.000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu

w wysokonci 243.507,00 zł,
c) spłatę wczenniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokonci
350.493,00 zł.

§ 11

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

stępującego w ciągu roku przejnciowego deficy-
tu budżetu do wysokonci ustalonego limitu,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
nci działania gminy i których termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
200.000,00 zł.

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

pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach
danego działu klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasy-
fikacji budżetowej oraz w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych,

c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 80.000,00 zł,

d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do łącznej kwoty 80.000,00 zł,

e) lokowania wolnych nrodków budżetowych na
rachunkach w innych bankach, niż bank wyko-
nujący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bardo.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

KAZIMIERA SZYMAŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
NR XV/83/G008

z dnia 16 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Gwisp sa rou G008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt lit. „d” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. 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 (tekst
jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy
uchwala, co następuje:

§ 1

Budżet gwisp sa rou G008, obejwującp:
I. Dochodp budżetu gwisp

w wpsouości: G0 303 081 zł
z tego:
  1) dochody z podatków i opłat ustalonych

odrębnymi ustawami   3 590 100 zł
w tym:
z opłat z tytułu zezwoleń
na sprzedaż alkoholu      111 000 zł

  2) udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa   2 688 030 zł

  3) dochody od jednostek budżetowych
gminy        79 200 zł

  4) dochody z majątku gminy   2 388 700 zł
  5) pozostałe dochody własne   1 111 600 zł
  6) subwencja ogólna dla gminy   5 545 412 zł
  7) dotacje celowe z budżetu państwa

na zadania bieżące zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami   2 849 812 zł

  8) dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania własne gminy      450 885 zł

  9) dotacje na zadania realizowane
na podstawie porozumień          1 600 zł

10) nrodki z funduszy strukturalnych UE
(w tym współfinansowanie)   1 597 742 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł za-
wiera załącznik nr 1 do uchwały.
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera
załącznik nr 4 do uchwały.

II. Wpdatui budżetu gwisp
w wpsouości 18 5G6 474 zł
z tego:
1) wydatki bieżące 17 980 474 zł

w tym:
– wynagrodzenia   5 567 789 zł
– pochodne od wynagrodzeń   1 065 311 zł
– wydatki na realizację programu

rozwiązywania problemów
alkoholowych        96 900 zł

– wydatki na realizacje programu
zwalczania narkomanii        14 100 zł

– dotacje dla zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 12      649 000 zł

– dotacje dla jednostek organizacyjnych
niepowiązanych z budżetem gminy
zgodnie z załącznikiem nr 5 366 700 zł

– wydatki na obsługę długu publicznego
zgodnie z załącznikiem nr 8 222 000 zł

– wydatki na obsługę długu z tytułu
udzielonego poręczenia dla
WZWiR 171 750 zł

2) wydatki na inwestycje finansowane
nrodkami własnymi Gminy zgodnie
z załącznikiem nr 7 546 000 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

§ 2

1) Nadwyżka budżetu gminy
w wysokonci   1 776 607 zł

2) Przychody budżetu gminy
w wysokonci      253 389 zł

3) Rozchody budżetu gminy
w wysokonci   2 029 996 zł
z tego:
spłaty rat kredytów      399 996 zł
wykup obligacji   1 630 000 zł
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na
2008 r. zawiera załącznik nr 11

4) Prognoza kwoty długu na 2008 r. i lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wyso-
konci:
1) przychody   1 526 432 zł

w tym: dotacje z budżetu gminy      649 000 zł
2) wydatki   1 526 432 zł
Podział ww. kwot na zakłady budżetowe zawiera za-
łącznik nr 12.

§ 4

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej   2 849 812 zł
Szczegółowy podział zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 5

Rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wy-
datki        90 000 zł
Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego        20 000 zł
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§ 6

1. Zadania inwestycyjne do realizacji
w 2008 r. 546 000 zł
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera
załącznik nr 7.

2. Limity wydatków na wieloletni program inwesty-
cyjny na lata 2008–2010 zawiera załącznik nr 13.

§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2008 r.
w wysokonci  45 499 zł.
Plan przedstawiono w załączniku nr 9.

§ 8

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2008 r. stanowiący za-
łącznik nr 10.

§ 9

Limity zobowiązań w 2008 r. na:
1) na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku defi-

cytu budżetu gminy do wysokonci 500 000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy Głuszyca do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych

na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku
przejnciowego niedoboru budżetu gminy do wyso-
konci: 500 000 zł

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysoko-
nci: 450 000 zł

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłonci działania jednostki i termin za-
płaty upływa w roku następnym,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych powołanych przez gminę do doko-
nywania wydatków, za wyjątkiem wydatków doty-
czących wynagrodzeń, – w trybie okrenlonym
w art. 188, ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

5) udzielania pożyczek ze nrodków budżetowych gminy
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i”,

6) dokonywania innych zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między dzia-
łami klasyfikacji budżetowej,

7) lokowania wolnych nrodków budżetowych w in-
nych bankach niż bank prowadzących obsługę bu-
dżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Głuszyca.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
nląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

JAN CHMURA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W EBERNIKACH ŚACSKICH
NR 0150/XXI/101/08

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Gwisp Eborsiui Śuąsuie sa rou G008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz
art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska
w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu                                       bieżące                 majątkowe            Razem
w wysokonci –                                         32.302.158 zł 15.984.200 zł 48.286.358 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
– dochody własne w wysokonci –           20.131.399 zł      4.086.700 zł       24.218.099 zł
– subwencja ogólna w wysokonci –           7.250.482 zł                –                     7.250.482 zł
– dotacje celowe w wysokonci –               4.920.277 zł 11.897.500 zł      16.817.777 zł

2. Wydatki budżetu w wysokonci  –                                                                          52.580.000 zł
z tego:
– wydatki bieżące w wysokonci  –                                                                         30.071.000 zł

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokonci –  13.685.081 zł
– dotacje z budżetu w wysokonci –                                                          1.425.200 zł

w tym:
dla zakładów budżetowych –                                                                             350.000 zł
dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem –                                   1.075.200 zł

– wydatki na obsługę długu gminy w wysokonci  –                                                500.000 zł
– wydatki majątkowe  w wysokonci –                                                            22.509.000 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, zawiera załącznik nr 3 i wydatki w ukła-
dzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 3a.

4. Deficyt budżetu w wysokonci –                                                                        4.293.642 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę – 6.110.000 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 1.816.358 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.293.642 zł powiększonego o kwotę rozchodów w wysokonci
1.816.358 zł  będą przychody w wysokonci 6.110.000 zł, na które składają się:
– pożyczki na kwotę –                                                                                                1.065.000 zł
– obligacje komunalne na kwotę –                                                                                5.045.000 zł

3. Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji  przeznacza się z dochodów budżetowych w roku
2008 kwotę –                                                                                                              1.816.358 zł
w tym:
– kredyt na budowę dróg –                                                                                             190.476 zł
– kredyt na budowę Gimnazjum w Obornikach Śląskich –                                                   572.222 zł
– pożyczka z WFOŚ na budowę wodociągu we wsi Piekary –                                               18.000 zł
– pożyczka na modernizację SUW Lubnów –                                                                     165.660 zł
– wykup obligacji na budowę dróg i wodociąg Bagno –                                                      870.000 zł

4. Okrenla  się  limit  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych  kredytów  i pożyczek  oraz  emitowanych papierów
wartonciowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokonci
6.610.000, w tym na:
– pokrycie występującego w ciągu  roku przejnciowego deficytu budżetu  –    500.000 zł
– finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów  – 6.110.000 zł

5. Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2017 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i 9a do
uchwały.
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§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokonci  – 142.068 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe  – 300.710 zł

§ 4

1. Okrenla się dochody i wydatki budżetu związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokonci  – 4.466.592 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
– przychody                                                                                                            2.513.600 zł

w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Onrodka Sportu i Rekreacji.
do kosztów utrzymania obiektów sportowych –                                                           350.000 zł

– wydatki w wysokonci –                                                                                          2.463.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
okrenlony w załączniku nr 4a.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokonci 663.300 zł,
w tym:

– Dom Rultury – Obornicki Onrodek Rultury –                                                               450.000 zł
– Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza –                                                                213.300 zł

2. Na  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  stowarzyszeniom  przeznacza  się  nrodki  w  wysoko-
nci –                                                                                                                          363.000 zł

3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz dla podmiotów niezwiązanych z budżetem gminy stanowi załącznik
nr 7.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 261.000 zł
i wydatki na realizację zadań okrenlonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych w wysokonci – 261.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2008, zgodnie z za-
łącznikiem nr 6.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za-
łącznikiem nr 10.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem nrodków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi nrodków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem
nr 11.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:
– z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartonciowych na pokrycie występującego w ciągu ro-

ku przejnciowego deficytu budżetu do wysokonci 500.000 zł,
– na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów

i projektów objętych dofinansowaniem ze nrodków UE – do wysokonci kwot ustalonych w załączniku
nr 10 i w załączniku nr 11.

2. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:
– dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

za wyjątkiem kwot wydatków na realizację programów, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych i wieloletnim planie inwestycyjnym,

– przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy-
datków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków ni-
mi finansowanych,

– lokowania wolnych nrodków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań:

– z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłonci działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
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§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnonląskiego, BiP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

– Dolnonląskiego 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 Dolnonląskim 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 Dolnonląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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