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736 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 
NR XXIV/153/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gwisp Bardo sa rou G009 

 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: 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3490  – Poz. 736 

§ 1 

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy w wy-
sokości 21.103.111,00 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 1, 
w tym: 
a) dochody bieżące 

w wysokości             11.313.902,00 zł 
z tego: 
– dotacje celowe 

w wysokości             2.400.846,00 zł 
– subwencja ogólna 

w wysokości         4.181.741,00 zł 
– dochody własne 

w wysokości            4.731.315,00 zł 
b) dochody majątkowe 

w wysokości          9.789.209,00 zł 
z tego: 
– dotacje celowe 

w wysokości             6.605.183,00 zł 
– dochody własne 

w wysokości            3.184.026,00 zł 
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 

23.420.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 
z tego: 
a) wydatki bieżące 

w wysokości      11.372.138,00 zł 
w tym: 
– wydatki na wynagrodzenia 

w wysokości       4.060.903,00 zł 
– pochodne od wynagrodzeń 

w wysokości            728.125,00 zł 
– dotacje z budżetu 

w wysokości          860.000,00 zł 
– wydatki na obsługę długu gminy 

w wysokości            61.500,00 zł 
b) wydatki majątkowe 

w wysokości      12.048.038,00 zł 
w tym: 
– wydatki inwestycyjne 

wysokości      12.048.038,00 zł 
3. Deficyt budżetu w wysokości    2.317.065,00 zł 

§ 2 

1. Przychody budżetu na kwotę 2.446.900,00 zł 
i rozchody budżetu gminy na kwotę 
129.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 
2.317.065,00 zł oraz źródło finansowania spłat 
zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
129.835,00 zł stanowić będą przychody pocho-
dzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 
kwotę 2.446.900,00 zł. 

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku 
budżetowego określa załącznik nr 4. 

§ 3 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości 150.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysoko-
ści 15.536,00 zł. 

§ 4 

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
w wysokości 1.615.061,00 zł zgodnie z załącz-
nikiem nr 5. 

2. Określa się dochody związane z realizacją ww. 
zadań, podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa w wysokości 11.000,00 zł, z tego: 
a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690 kwota  

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

5.000,00 zł, 
c) w dziale 852  rozdz. 85228 § 0830 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 Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, określony w załączniku nr 7. 

§ 7 

1. Ustala się kwotę dotacji: 
a) podmiotowych w wysokości 500.000,00 zł 

dla samorządowych instytucji kultury, 
b) podmiotowych dla jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych w wysoko-
ści 120.000,00 zł, 

c) celowych na dofinansowanie zadań zleco-
nych do realizacji stowarzyszeniom w wyso-
kości  80.000,00 zł, 

d) celowych na dofinansowanie prac remonto-
wych i konserwatorskich obiektów zabytko-
wych dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w wysokości 
160.000,00 zł. 

2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy 
stanowi załącznik nr 8. 

§ 8 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 71.795,00 zł 
i wydatki na realizację zadań określonych w Gmin-
nym Programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz przeciwdziałania nar-
komanii w wysokości 71.795,00 zł. 

§ 9 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją zadań inwestycyjnych w 2009 r., zgodnie 
z załącznikiem nr 9. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty reali-
zowane z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepod-
legających zwrotowi środków pomocy zagra-
nicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3491  – Poz. 736 

§ 10 

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

ściowego deficytu budżetu w wysokości 
800.000,00 zł, 

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 
w wysokości 2.317.065,00 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w wysokości 129.835,00 zł. 

§ 11 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobo-
wiązań: 
a) z tytułu realizacji projektów objętych dofinan-

sowaniem ze środków UE do wysokości 
kwot ustalonych w załączniku nr 10, 

b) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejściowego de-
ficytu budżetu do wysokości ustalonego limi-
tu, 

c) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania gminy i których termin zapła-
ty 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 środków 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 2009 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy. 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 KAZIMIERA SZYMIŃSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3492  – Poz. 736 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3500  – Poz. 736 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3501  – Poz. 736 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3502  – Poz. 736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3503  – Poz. 736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3504  – Poz. 736 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3505  – Poz. 736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3506  – Poz. 736 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3507  – Poz. 736 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3508  – Poz. 736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3509  – Poz. 736 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3510  – Poz. 736 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3511  – Poz. 736 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3512  – Poz. 737 

737 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 
NR XXIX/GG6/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uprwaiesia budżetu Miasta i Gwisp Bierutów sa rou G009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. d i e, oraz pkt 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, art. 166, 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 zmianami) Rada Miej-
ska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości  22 266 470 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

• dochody bieżące 
w wysokości       20 156 470 zł 

• dochody majątkowe 
w wysokości         2 110 000 zł 

2. Wydatki budżetu w wysokości  24 134 378 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 

• wydatki bieżące w wysokości 21 489 335 zł 
w tym: 
1) wydatki na wynagrodzenia 
 i pochodne od wynagrodzeń 
 w wysokości       9 410 736 zł 
2) dotacje z budżetu 
 w wysokości       1 503 356 zł 
3) wydatki na obsługę długu 
 gminy w wysokości        493 000 zł 

• wydatki majątkowe (wydatki) 
 na finansowanie inwestycji) 
 w wysokości        2 645 043 zł 
 w tym dotacje na inwestycje 
 w wysokości           150 000 zł 

3. Deficyt budżetu w wysokości    1 867 908 zł 

§ 2 

1. Przychody budżetu na kwotę 3 900 000 zł 
i rozchody budżetu gminy na kwotę 
2 032 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 
1 867 908 zł stanowić będą przychody pocho-
dzące z zaciągnięcia kredytu. 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 2 032 092 zł, fi-
nansowane będą ze środków kredytu, jaki zo-
stanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań. 

4. Prognozę długu gminy na koniec roku budżeto-
wego określa załącznik nr 11. 

§ 3 

1. Tworzy się rezerwę budżetową 
 w wysokości           175 000 zł 

w tym: 
• rezerwa ogólna 150 000 zł, 
• rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 

25 000 zł. 

§ 4 

W związku z realizacją zadań z zakresu administra-
cji rządowej i innych zadań zleconych gminie usta-
wami zgodnie z załącznikiem nr 6 określa się: 
• dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zle-

conych z zakresu administracji rządowej w wy-
sokości 3 621 624 zł, 

• wydatki związane z realizacją tych zadań w wy-
sokości 3 621 624 zł, 

• dochody podlegające przekazaniu do budżetu 
państwa w wysokości 21 000 zł. 

§ 5 

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budże-
towych: 
• przychody w wysokości 6 366 570 zł, w tym 

dotacja z budżetu w wysokości 870 000 zł, 
• wydatki w wysokości 6 457 718 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 8. 

§ 6 

1. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów niezali-
czonych do sektora finansów publicznych 
w wysokości 130 000 zł w tym: 
• dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin 

patologicznych w wysokości 25 000 zł, 
• na organizację imprez sportowo-rekrea-

cyjnych w wysokości 50 000 zł, 
• na remonty obiektów zabytkowych w wyso-

kości 55 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu 

Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie 
w wysokości 870 000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie kosztów remontu lokali 
i budynków komunalnych – zgodnie z załączni-
kiem nr 4. 

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla sa-
morządowych instytucji kulturalnych w wysoko-
ści 488 356 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4. Ustala się kwotę dotacji celowej dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych w wysokości 15 000 zł na promocję 
ochrony zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. Ustala się kwotę dotacji celowej na pomoc fi-
nansową udzielaną między jednostkami samo-
rządu terytorialnego w wysokości 150 000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3513  – Poz. 737 

§ 7 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, określony w załączniku nr 10. 

§ 8 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 
123 038 zł i wydatki na realizację zadań określo-
nych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych w wysokości 
123 038 zł. 

§ 9 

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku 
dochodów własnych jednostek budżetowych zgod-
nie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, 
w tym: 
• przychody w wysokości  10 000 zł, 
• wydatki w wysokości   10 000 zł. 

§ 10 

1. Ustala się wydatki związane z realizacją rocz-
nych zadań inwestycyjnych zgodnie z załączni-
kiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne Miasta i Gminy Bierutów na 
lata 2009–2011 stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszej uchwały. 

§ 11 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na: 
• pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości 
300 000 zł, 

• finansowanie planowanego deficytu budżetu 
oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i poży-
czek w wysokości 3 900 000 zł. 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zacią-
gania 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 termin zapłaty upływa 
w roku następnym, 

• lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 13 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 
• dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 
budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydat-
ków między działami. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Bierutowie. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3514  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3515  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3516  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3517  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3518  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3519  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3520  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3521  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3522  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3523  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3524  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3525  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3526  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3527  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3528  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3529  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3530  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3531  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3532  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3533  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3534  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3535  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3536  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3537  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3538  – Poz. 737 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3539  – Poz. 737 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3540  – Poz. 737 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3541  – Poz. 737 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3542  – Poz. 737 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3543  – Poz. 737 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3544  – Poz. 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3545  – Poz. 737 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 32 –  3546  – Poz. 738 

738 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 
NR XXXII/157/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gwisp Miejsuiej Crojsów sa G009 rou 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, 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), art. 165, art. 173 ust. 1, art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 2, 
art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz. 1420, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, 
poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791,  Nr 140, poz. 984,  Nr 82, poz. 560)  Rada  Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Doprodp budżetu sa uwotD     36.544.018 
z tego: 
1. Dochody własne na kwotę    20.516.594 

w tym: 
• dochody majątkowe       5.560.000 

– sprzedaż majątku       5.350.000 
– przekształcenie wieczystego 
 użytkowania w prawo 
 własności             10.000 
– dotacje celowe na realizację 
 zadań w drodze porozumień  200.000 

• dochody bieżące      14.956.594 
– podatki i opłaty       6.272.060 
– pozostałe dochody 

z majątku            220.500 
– udziały w podatkach 
 stanowiących dochód 
 budżetu państwa       6.617.194 
– dotacje celowe na realizację 
 zadań w drodze porozumień  400.000 
– pozostałe dochody własne 1.446.840 

2. Subwencja ogólna kwotę    11.310.180 
w tym: 
• dochody bieżące 

– część oświatowa 
 subwencji ogólnej       7.782.664 
– część wyrównawcza 
 subwencji ogólnej       3.264.746 
– część równoważąca 
 subwencji ogólnej          262.770 

3. Dotacje celowe z budżetu 
państwa            4.717.244 
w tym: 
• dochody bieżące 

– na zadania zlecone      4.012.859 
– na zadania własne          704.385 

Szczegółowy podział dochodów budżetowych 
według źródeł, działów i rozdziałów zawiera za-
łącznik nr 1. 

II. Wpdatui budżetu gwisp 
w wpsouośpi          41.769.50G 
z tego: 
1. Wydatki bieżące       26.476.502 

w tym: 
• wynagrodzenia i pochodne 
 od wynagrodzeń      14.284.415 
• dotacje z budżetu        1.642.660 
• wydatki na obsługę długu 
 gminy                 26.647 

2. Wydatki majątkowe na  
 finansowanie zadań 
 inwestycyjnych       15.293.000 
Szczegółowy podział wydatków budżetowych 
w układzie działów i rozdziałów zawiera załącz-
nik nr 2. 

III. Defippt budżetu w wpsouośpi   5.GG5.484 zł. 

§ 2 

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 
5.434.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i roz-
chody budżetu gminy na kwotę 208.516 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą 
przychody pochodzące z emisji papierów warto-
ściowych. 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 208.516 zł, fi-
nansowane będą z emitowanych papierów war-
tościowych. 

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku 
budżetowego określa załącznik nr 5. 

§ 3 

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budże-
towego w następujących kwotach: 
– Przychody           8.713.000 
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w tym dotacje z budżetu gminy dla 
Chojnowskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej na 
finansowanie kosztów inwestycji   100.000 

– Wydatki            8.674.300 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 4 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 
4.012.859 zł, oraz dochody związane z realizacją 
tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu 
państwa w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącz-
nikiem nr 7. 

§ 5 

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w roku 
2009 w wysokości 15.013.000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 8. 

§ 6 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nie-
przewidziane wydatki w wysokości 307.072 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 
100.000 zł. Z kwoty tej 20.000 zł przeznacza 
się na wydatki związane z zarządzaniem kryzy-
sowym, natomiast 80.000 zł przeznacza się na 
zadania inwestycyjne w: administracji publicznej 
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, 
kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kul-
turze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wycho-
waniu. 

§ 7 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 
– przychody w kwocie  20.000 zł, 
– wydatki w kwocie  60.667 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł 
a wydatki na realizację zadań określonych w pro-
gramie: 
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych w kwocie 210.000 zł, 
– profilaktyki i rozwiązywania problemów narko-

manii w kwocie 10.000 zł. 

§ 9 

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane 
wspólnie z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego, określa załącznik nr 10. 

§ 10 

Ustala się dochody własne i wydatki nimi sfinan-
sowane zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-
sokości 1.360.660 zł, w tym: 

– dla samorządowych instytucji kultury w wy-
sokości 1.157.000 zł, 

– dla działających na terenie gminy niepublicz-
nego przedszkola w wysokości 138.384 zł, 

– dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysoko-
ści 65.276 z, 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 

182.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 12 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i po-
życzek zaciąganych w roku budżetowym oraz emi-
towanych papierów wartościowych na: 
– pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości 
500.000 zł, 

– finansowanie planowanego deficytu budżetu 
w wysokości 5.225.484 zł, 

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 
208.516 zł. 

§ 13 

Określa się limit wydatków na wieloletnie zadania 
inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z za-
łącznikiem nr 14. 

§ 14 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do: 
1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stro-

nie wydatków polegający na przeniesieniach 
między rozdziałami i paragrafami w ramach tego 
samego działu klasyfikacji budżetowej, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kre-
dytów krótkoterminowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości 500.000 zł, 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania gminy i których 
termin zapłaty upływa w roku następnym do 
kwoty 1.000.000 zł, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę bankową. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Chojnowa. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Chojnowie. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEJSKIEJ 

 JAN SKOWROŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIV/166/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie uprwaiesia budżetu gwisp Szpzptsa sa rou G009 

 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        – 15.540.414 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 
w tym: 
1) dochody bieżące      – 12.909.614 zł 
2) dochody majątkowe     –   2.630.800 zł 
wg załącznika nr 1a do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy 
w wysokości       – 17.693.087 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 zgodnie załączni-
kiem nr 3. 

3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z za-
łącznikiem nr 3a. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, o których mowa w art. 184 ust. 1 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych według 
załącznika nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Przychody budżetu w wysokości  3.316.000 zł. 
2. Rozchody budżetu w wysokości  1.163.327 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 14. 

§ 4 

Deficyt budżetu w wysokości 2.152.673 zł sfinan-
sowany zostanie przychodami pochodzącymi z kre-
dytów i pożyczek. 

§ 5 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości      –  130.000 zł 
2) celową w wysokości     –  505.431 zł 

z przeznaczeniem na:  
a) wydatki bieżące w kwocie   –  305.431 zł 

w tym: 
– odprawy emerytalno-rentowe 

w kwocie       –    90.431 zł 
– na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania 
kryzysowego      –    40.000 zł 

– odpis na fundusz świadczeń 
socjalnych nauczycieli 
emerytów i rencistów   –    50.000 zł 

– likwidacja awarii w placówkach 
oświatowych      –    60.000 zł 

– środki na program z EFS  –    65.000 zł 
b) wydatki inwestycyjne 

w kwocie        –  200.000 zł. 

§ 6 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z za-
łącznikiem nr 4. 

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej, które podlegają przeka-
zaniu do budżetu państwa oraz dochody zwią-
zane z realizacją tych zadań, które podlegają 
przekazaniu na dochody budżetu Gminy, zgodnie 
z załącznikiem nr 4a. 

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

§ 7 

1. Uchwala się dochody w kwocie 80.000 zł tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł 
na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 

2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000 zł na 
realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 8 

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, 
dla zakładów budżetowych: 
przychody          – 4.425.549 zł 
wydatki           – 4.425.549 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 
dla dochodów własnych jednostek budżeto-
wych: 
dochody  – 5.060 zł 
wydatki   – 9.120 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 
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§ 9 

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

kwotę         –  585.000 zł 
2) działającego na terenie gminy 

publicznego przedszkola 
w wysokości       –  659.918 zł 

3) niepublicznej jednostki systemu 
oświaty         –  443.698 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy reali-

zowane przez podmioty należące i nienależące 
do sektora finansów publicznych na łączną 
kwotę          –    71.000 zł 
zgodnie załącznikiem nr 9. 

3. Dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych dla: 
– zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej – 
46.850 zł.  

– instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury 
w Szczytnej – 30.000 zł. 

wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości: 
1) przychody  – 60.000 zł 
2) wydatki   – 60.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11 

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów war-
tościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąga-
nych na sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu – w kwocie 800.000 zł. 

2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych poży-
czek i kredytów długoterminowych w kwocie 
3.316.000 zł. 

§ 12 

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości –
40.359 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 13 

1. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku przejściowego deficy-
tu budżetu do wysokości 800.000 zł, 

2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spła-
ty kredytów i pożyczek w formie weksla 
in blanco wraz z deklaracja wekslową do wy-
sokości 800.000 zł, 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym (2010) 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 

półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości 
budżetu w niniejszej uchwale; 

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 r. 
planu finansowego gminnych instytucji kultury: 
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy – w szczegółowości od-
powiadającej planom przyjętym przez dyrekto-
rów, z wyodrębnieniem stanu należności i zo-
bowiązań (w tym wymagalnych). 

§ 16 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat 
gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie 
z załącznikiem nr 13. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 
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740 

UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 
NR XXX/136/G008 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gwisp Maipzppe sa rou G009 

 Na podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 4,  pkt 9  lit. „d” i „e”  oraz pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, art. 166, art. 166a, 
art. 173, art. 182, 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 
ze zmianami), art. 403, art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) 
oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Doprodp budżetu gwisp 
w wpsouośpi         1G 197 909 zł 
z tego: 
1) Dochody własne Gminy      5 269 644 zł 

w tym: 
a) dochody z podatków 

i z opłat          2 488 169 zł 
b) udział w podatkach 

stanowiących dochód 
budżetu państwa       2 464 399 zł 

c) dochody z majątku Gminy    119 426 zł 
d) pozostałe dochody własne    197 650 zł 

z tego dochody z tytułu 
wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napoi alkoholowych  68 000 zł 

2) Subwencje ogólne z budżetu 
państwa           4 379 870 zł 
– subwencja oświatowa     3 899 886 zł 
– część wyrównawcza          471 732 zł 
– subwencja równoważąca        8 252 zł 

3) Dotacje celowe z budżetu 
państwa           G 097 153 zł 
– na zadania zlecone       1 865 937 zł 
– na zadania własne           231 216 zł 

4) Dochody majątkowe           451 242 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł 
i działów klasyfikacji budżetowej zawierają załącz-
niki nr 1 i nr 1a. 

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu gminy 
w wysokości          1G 141 409 zł 
z tego: 
1) wydatki bieżące       11 741 409 zł 

w tym: 
– wydatki na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń 5 452 002 zł 
– dotacje            716 320 zł 

 w tym: 
– dotacje podmiotowe        431 000 zł 
– pozostałe dotacje         285 320 zł 

– wydatki na obsługę długu Gminy    99 137 zł 
– pozostałe wydatki bieżące   5 473 950 zł 

z tego wydatki na realizację 
zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych     68 000 zł 

2) wydatki majątkowe          400 000 zł 

Szczegółowy podział wydatków w układzie działów 
i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 oraz z dokład-
nością do poszczególnych paragrafów załącznik 
nr 5. 

§ 3 

Uchwala się plan dotacji w kwocie 716 3G0 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 4 

Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych plano-
wanych do realizacji w kwocie 400 000 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

§ 5 

Przyjmuje się zestawienie wydatków na projekty 
realizowane ze środków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 6 

Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydat-
ków związanych z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej w kwocie 1 865 937 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 7 oraz dochody realizowane przez 
Gminę w roku 2009, które podlegają przekazaniu 
do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 7 

Ustala się plan dochodów z rachunku dochodów 
własnych jednostek budżetowych w kwocie 
146 45G zł i wydatków w kwocie 146 45G zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w łącznej kwocie 6 000 zł zgodnie z załączni-
kiem nr 9. 
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§ 9 

Tworzy się rezerwy: 
– ogólną w kwocie 116 000 zł, 
– celową w kwocie 500 zł na zarządzanie kryzy-

sowe. 

§ 10 

1. Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu 
w wysokości 56 500 zł z przeznaczeniem jej na 
spłatę zaciągniętych w latach poprzednich poży-
czek z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 56 500 zł finan-
sowane będą z dochodów własnych budżetu 
Gminy. 

3. Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata 
następne określa załącznik nr 11 do uchwały. 

§ 11 

Ustala się przychody w kwocie 0 zł i rozchody 
w kwocie 56 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

w kwocie           1 000 000 zł. 

§ 13 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne na lata 2009–2011, zgodnie z za-
łącznikiem nr 12. 
 
 
 
 

§ 14 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie 

występującego w trakcie roku przejściowego  
deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 
1 000 000 zł ze spłatą do 31.12.2009 r. 

2) zaciągania: 
a) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągłości działania jednostki i termin 
zapłaty upływa w roku następnym na łączną 
kwotę 400 000 zł, 

3) dokonywania w wydatkach budżetowych prze-
niesień między rozdziałami i paragrafami w ra-
mach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłą-
czeniem wydatków na realizację WPI oraz pro-
gramów objętych dofinansowaniem ze środków 
UE; 

4) lokowania wolnych środków budżetowych rów-
nież w innych bankach na lokatach termino-
wych. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Malczyce. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Malczyce oraz w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
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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 Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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 
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