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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
NR 0150/XXXVI/257/09

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie w spea  G iud Oworuiii ŚObsiie ua roi 2009

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  2, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180 , Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 1 2, poz. 15 8, Dz. U. z 2004 r. Nr 11 , poz. 1203,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 200  Nr 17, poz. 128)
oraz art. 1 5, 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 1 9, poz. 1420, Dz. U. z 200  r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska
w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
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§ 1

1. Dochody budżetu bieżące majątkowe Razem
w wysokości 37. 40.950 zł 14. 12.2 0 zł 52.253.210 zł
zgodnie z załączni-
kiem nr 1, w tym:
– dochody własne w

wysokości –
23.103. 9  zł 4.575.000 zł 27. 78. 9  zł

– subwencja ogólna
w wysokości –

9.380.113 zł – 9.380.113 zł

– dotacje celowe w
wysokości –

5.157.141 zł 10.037.2 0 zł 15.194.401 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 57.191.854 zł
z tego:
– wydatki bieżące w wysokości 34.529.954 zł

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.429.38  zł
– dotacje z budżetu w wysokości 1. 37.500 zł

w tym:
dla zakładów budżetowych 520.000 zł
dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem 1.117.500 zł

– wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 342.458 zł
– wydatki majątkowe  w wysokości 22.  1.900 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załbczuii ur 2 do uchwały.
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załbczuii ur 3 i wydatki w

układzie działów i rozdziałów oraz wybranych paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 3a.
4. Deficyt budżetu w wysokości 4.938. 44 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę –  .91 . 40 i rozchody budżetu gminy na kwotę – 1.977.99  zł, zgod-
nie z załbczuiiie  ur 8.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.938. 44 zł powiększonego o kwotę rozchodów w
wysokości 1.977.99  zł będą przychody w wysokości  .91 . 40 zł , na które składają się:
– pożyczki na kwotę 871. 40 zł
– obligacje komunalne na kwotę  .045.000 zł

3. Na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji przeznacza się z dochodów budżetowych w
roku 2009 kwotę 1.977.99  zł
w tym:
– kredyt na budowę dróg 190.47  zł
– pożyczka na modernizację SUW Lubnów 322.520 zł

Rozbudowę gimnazjum w Pęgowie 1.4 5.000 zł
4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości
7.41 . 40,00, w tym na:
– pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
– finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów  .91 . 40 zł

5. Prognoza zadłużenia oraz prognoza budżetu do roku 2018 jest wyszczególniona w załbczuii  ur 9 i
załbczuii  9a so  chwałd.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 75.000 zł

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4. 10.58  zł
zgodnie z załbczuiiie  ur 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
– przychody 2.8 2.200 zł

w tym
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
do kosztów utrzymania obiektów sportowych 370.000 zł
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla dGM
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do kosztów utrzymania zasobów komunalnych 150.000 zł
– wydatki w wysokości 2.8 2.200 zł

zgodnie z załbczuiiie  ur 4.

§  

1. datwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załbczuii  ur 4a.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości823.000 zł,
w tym:
– Dom Kultury – Obornicki Ośrodek Kultury 598.000 zł
– Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza 225.000 zł

2. Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznacza się środki w wysokości
234.500 zł

3. Wykaz dotacji dla instytucji kultury oraz dla podmiotów niezwiązanych z budżetem gminy stanowi
załbczuii ur 7.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 293.000 zł
i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokości 293.000 zł

§ 9

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w roku 2009, zgodnie z
załbczuiiie  ur 6.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z
załbczuiiie  ur 10.

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

§ 10

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

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
– na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz progra-

mów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości 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 budże-

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

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

– lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realiza-

cja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BiP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego (w przypadku uchwalenia budżetu po 1 stycznia 2009 r.).

PRdEWODNICdĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBETCE
NR XXIX/219/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie w sżea  G iud Sowmaia ua roi 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8
marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 1 5, art. 171, art. 173, art. 184, art.
195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Dochosd w sżea  w wdsoiości 33.916.190,- zł
w tym:
• dochody bieżące w wysokości 25.910.190,- zł
• dochody majątkowe wysokości  8.00 .000,- zł
1) Szczegółowy podział dochodów według źró-

deł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2) Dochody budżetu gminy w układzie działów
zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wdsaaii w sżea  w wdsoiości 39.679.190,- zł
z tego:
– wdsaaii wieżbce w wysokości 24.374.185,- zł

w tym:
• wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń
w wysokości                  10.401.309,- zł

• dotacje z budżetu
w wysokości                  1.842.000,- zł

• wydatki na obsługę długu
gminy w wysokości            170.000,- zł

– wdsaaii  ajbaiowe w wysokości
                                         15.305.005,- zł
w tym
inwestycyjne w wysokości   15.305.005,- zł

1) destawienie budżetu gminy w układzie dzia-
łów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały

2) Szczegółowy podział wydatków budżeto-
wych w układzie działów zawiera załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficda w sżea  w wdsoiości         5.763.000,- zł.
1. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu

powiększonego o kwotę rozchodów będą przy-
chody pochodzące z zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody budżetu na kwotę        .0 3.000,- zł
i rozchody budżetu gminy na kwotę  300.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na kwotę        300.000,- zł
finansowane będą z dochodów własnych gminy.

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

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy z przezna-
czeniem na finansowanie wydatków bieżących w
wysokości                                          30.000,- zł
w tym:
1. ogólną w wysokości                        25.000,- zł
2. celową przeznaczoną na finansowanie zadań

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysoko-
ści                                                  5.000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wy-
sokości –                                      3.230.355,- zł,
oraz dochody związane z realizacją tych zadań,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa
w wysokości                                     37.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budże-
towych:
– przychody w wysokości 6.766.000,- zł

w tym dotacja z budżetu
w wysokości 880.000,- zł

– wydatki w wysokości  .766.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody własne jednostek budżeto-
wych i wydatki nimi finansowane w wysokości,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§  

datwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 9.

§ 7

1. Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w
wysokości 1.842.000,- zł
w tym:
1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w

wysokości 1.557.000,- zł
z tego:
– dla samorządowych instytucji

kultury w wysokości  53.000,- zł
– dla przedszkola publicznego

w wysokości 880.000,- zł
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– dla przedszkoli niepublicznych
w wysokości 24.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a
2) Ustala się kwotę dotacji celowych w wyso-

kości 285.000,- zł
w tym:
– na cele publiczne związane z realizacją za-

dań gminy, których realizacja może być
zlecona podmiotom nie zaliczanym do sek-
tora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku w wysokości

                                              250.000,- zł
– na dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych
                                               35.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinan-
sowanie zadań inwestycyjnych w wysokości

                                                      360.005,- zł
w tym:
– na dofinansowanie zadań realizowanych na

podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

     w wysokości   0.005,- zł
– na I etap remontu kapitalnego Przedszkola

nr 1 w Sobótce dach w wysokości-
300.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 195.000,- zł
i wydatki na realizacje zadań określonych:
– w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokości –
185.000,- zł.,

– w Gminnym Programie przeciwdziałania narko-
mani w wysokości 10.000,- zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się wykaz wydatków na realizację pro-
gramów i projektów realizowanych z udziałem
środków pochodzących z UE /NMF/, zgodnie
z załącznikiem nr 15.

§ 10

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                                900.000,- zł

– na finansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy, (powiększonego o kwotę rozchodów), w
wysokości:                                 .0 3.000,- zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do
zaciągania zobowiązań:
– z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu,

– na finansowanie wydatków z tytułu realizacji
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
programów i projektów objętych dofinanso-
waniem ze środków UE – do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku
nr 14 oraz w zał. nr 15.

– 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
1.000.000,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
– dokonywania przeniesień w planie wydatków

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-
cji budżetowej w ramach tego samego działu,
z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków
na realizację wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów obję-
tych dofinansowaniem ze środków UE,

– przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej oraz w planie docho-
dów własnych i wydatków nimi finansowa-
nych,

– udzielania w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 100.000,- zł,

– udzielania w roku budżetowym poręczeń
i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,- zł,

– lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sobótka.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRdEWODNICdĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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UCHWALA RADY GMINY KAMIENNA GERA
NR XXX/133/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie  chwaOauia w spea  G iud Ka ieuua Gmra ua roi 2009

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.), oraz art. 1 5, art. 1 8, art. 173,
art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) – Rada Gminy Kamienna
Góra uchwala, co następuje

§ 1

1. UsaaOa się sochosd wesł t wapuiejszdch yrmseł
w wdsoiości 23.213.739 zł.
z tego:
1) Dochody bieżące 22.53 .339 zł

Wpływy z podatków i opłat 5.059.177 zł.
Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 2.7 4.144 zł.
Wpływy z opłat eksploatacyjnych 400.200 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu 80.000 zł.
Pozostałe wpływy własne 2.407.838 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań zleconych gminie z
zakresu administracji rządowej 3.28 .529 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych
zadań bieżących 439.055 zł.
Subwencje ogólne
z budżetu państwa 8.099.39  zł.

2) Dochosd  ajbaiowe 677.400 zł
Dochody z majątku gminy  77.400 zł

Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł po-
chodzenia określa załącznik nr 1.

§ 2

UsaaOa się wdsaaii w spea 
w wdsoiości 23.157.139 zł.

z tego:
1) Wdsaaii wiepbce 18.719.724 zł.
w ad 
Wynagrodzenia wraz
z pochodnymi 8.183. 19 zł.
Wydatki na obsługę długu 422.301 zł.
Wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień 80.000 zł.
Dotacje  48.401 zł.

2) Wdsaaii  ajbaiowe 4.437.415 zł.
w ad 
Wydatki inwestycyjne 4.437.415 zł

Podział wydatków budżetowych wg. działów i
rozdziałów określa załącznik nr 2 .

2. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w
roku budżetowym w wysokości 4.437.415 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem60.000 zł.
z tego
– rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wy-

sokości 40.000 zł
– rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego 20.000 zł

§ 5

1. Ustala się nadwyżkę budżetową
w kwocie 56.600 zł

– Rozchody budżetu w wysokości 43 . 00 zł
zgodnie załącznikiem nr 5.

– Przychody budżetu w wysokości 380.000 zł
zgodnie załącznikiem nr 5.

§  

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu
wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 74.000 zł na re-
alizację zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie  .000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości:
przychody – 185.000 zł.
wydatki – 185.000 zł.

dgodnie załącznikiem nr  .

§ 8

Plan dochodów i wydatków dla dochodów wła-
snych jednostek budżetowych wynosi:
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dochody – 18.050 zł
wydatki – 46.600 zł
zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy reali-
zowane przez podmioty w zakresie kultury i tu-
rystyki należące i nienależące do sektora finan-
sów publicznych w kwocie 134.000 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury w kwocie 514.401 zł.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przej-
ściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł

§ 12

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec
roku budżetowego w kwocie 1.946.600 zł, oraz
możliwości jego spłaty w latach następnych zgod-
nie z załącznikiem nr 8.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w
planie wydatków polegających na przenoszeniu
wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów
krótkoterminowych w przypadku nieterminowej
realizacji dochodów w maksymalnej wysokości
200.000 zł. daciągnięty kredyt winien zostać
spłacony do 31 grudnia 2009 roku.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań
z tytułów umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
2010 roku do wysokości 1.500.000 zł.

4. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierowni-
kom jednostek budżetowych uprawnień do za-
ciągania zobowiązań z tytułu umów, których re-
alizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w 2010 roku.

5. Upoważnia się Wójta do udzielenia poręczeń do
wysokości 300.000 zł w roku budżetowym
2009.

 . Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych
środków budżetowych w trakcie realizacji bu-
dżetu na rok 2009 w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwo
Dolnośląskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.

PRdEWODNICdĄCY
RADY GMINY

ZYGMUNT HOMONCIK
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA
NR 183/XXVII/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie w spea  G iud Nowa R sa ua roi 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 5, art. 1   ust. 1 i 2, art. 173
ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.), i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 200  roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dochosd w spea  t iud
w wdsoiości 36 497 036,00 zł
w tym:
I Dochosd wiepbce 27 636 432,00 zł
1) Dochosd własue 12 371 622,00 zł
– wpływy z podatków

i opłat 7 0 5 255,00 zł
– dochody uzyskiwane przez gminne jed-

nostki budżetowe 127 000,00 zł
– pozostałe dochody własne 340 850,00 zł
– udziały w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 4   8 517,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych 170 000,00 zł
2) S wweucja otmOua 10 959 482,00 zł
– część oświatowa

subwencji 8 13  113,00 zł
– część wyrównawcza

subwencji 2 771 752,00 zł
– część równoważąca

subwencji 51  17,00 zł
3) Doaacje ceOowe
z w spea  pańsawa 4 086 828,00 zł
a) ua zasauia zOecoue
z zaires  3 555 858,00 zł
– administracji publicznej 98 745,00 zł
– naczelnych organów władzy

państwowej 2 113,00 zł
– bezpieczeństwa publicznego1 000,00 zł
– pomocy społecznej 3 454 000,00 zł

w) ua zasauia własue z zaires 530 970,00 zł
– pomocy społecznej 513  00,00 zł
– oświaty i wychowania 17 370,00 zł

4) Śrosii ua sofiuausowauie
własudch zasań 218 500,00 zł
– pozyskane z budżetu Unii Europejskiej

II Dochosd  ajbaiowe 8 860 604,00 zł
– ze sprzedaży składników

majątkowych 2 10  219,00 zł
– pozyskane z innych źródeł 1 300 7 3,00 zł
– zyskane z budżetu

Unii Europejskiej 5 453  22,00 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy
według źródeł zawiera załącznik ur 1.

§ 2

1. Wdsaaii w spea  t iud w wdsoiości

40 900 489,00 zł
w tym:
I Wdsaaii wiepbce 27 205 353,00 zł

w tym na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń 13 92  081,00 zł
– dotacje 1 219 220,00 zł
– wydatki na obsługę

długu gminy 3 7 5  ,00 zł
II Wdsaaii  ajbaiowe 13 695 136,00 zł

w tym:
– wydatki inwestycyjne 13  95 13 ,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy w
układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki ur
2 i ur 2a.
2. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyj-

nych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem ur 3.
3. Limity wydatków związanych z realizacją wielo-

letnich programów inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem ur 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych niepodlegających zwro-
towi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z
załącznikiem ur 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda w wysokości
4 403 453,00 zł zostanie sfinansowany przy-
chodami pochodzącymi z wyemitowanych pa-
pierów wartościowych oraz zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł,
rozchody w wysokości 2 096 547,00 zł zgodnie
z załącznikiem ur 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) otmOub w wdsoiości 130 000,00 zł
2) ceOowe w wdsoiości 170 000,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu za-
rządzania kryzysowego 20 000,00 zł

b) na realizację zadań
inwestycyjnych 150 000,00 zł

§ 5

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
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zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem ur 7.

§  

1. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
153 000,00 zł na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na
realizację zadań określonych w Gminnym Pro-
gramie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7
Doaacje sOa:
1) gminnych instytucji kultury

na łączną kwotę 749 220,00 zł
2) innych podmiotów w wysokości 470 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem ur 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody 2  000,00 zł
2) wydatki 2  000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości
65 715,00 zł, zgodnie z załącznikiem ur 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym
na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu w kwocie
600 000,00 zł ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowe-
go do kwoty 4 403 453,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wy-
sokości 2 096 547,00 zł.

§ 11

Upowapuia się Wmjaa G iud so zacibtauia zowo-
wibzań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papie-
rów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżeto-
wego do wysokości ustalonego limitu.

2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów realizo-
wanych ze środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych oraz na za-
dania wynikające z kontaktów wojewódzkich do
wysokości określonej w załącznikach ur 4 i ur 5

3) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
ści działania Gminy, których termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
1 000 000,00 zł,

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w ramach działu ,

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

 ) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy
Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przenie-
sień planowanych wydatków bieżących w bu-
dżecie na rok 2009 w ramach paragrafów klasy-
fikacji budżetowej.

§ 12

dałącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat
Gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgod-
nie z załącznikiem ur 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Nowa Ruda.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Nowa Ruda.
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UCHWAŁA RADY GMINY MDCINKA
NR XXVI/160/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przdjęcia w spea  G iud Męciuia ua 2009 roi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142,
poz.1591 ze zm.) oraz art. 1 5, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

1. Plan dochodów budżetu w wysokości
1 .734.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów obejmuje:
1) dochody bieżące w wysokości – 11.151.188 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości –

5.583.727 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów wg działów, roz-

działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości
22.323.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w
ust.1 obejmuje:
1) wydatki majątkowe w wysokości –

12.3 1.1 5 zł
w tym na inwestycje – 12.3 1.1 5 zł

2) wydatki bieżące w wysokości – 9.9 2.385 zł
w tym między innymi na:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników –

3.222.819 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – 170.500 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne –

259.929 zł
d) pochodne od wynagrodzeń –  54.  8 zł
e) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –

37.030 zł
f) obsługę długu – 212.000 zł
g) dotacje – 295.548 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, roz-
działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.588. 35
zł który zostanie pokryty
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościo-

wych emitowanych przez gminę w wysoko-
ści – 1.000.000 zł,

2) przychodami z pożyczki w WFOŚiGW w wy-
sokości – 1.911.200 zł,

3) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości
– 3 0.000 zł,

4) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości
– 334.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości –
1.983.435 zł

2. ustala się przychody budżetu w kwocie
 .192.785 zł i rozchody budżetu w kwocie
 04.150 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się limity na:
1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości

12.3 1.1 5 zł zgodnie z załącznikiem nr  ,
2. wydatki Gminy Męcinka w latach 2009–2012

na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE oraz środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie-
podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem
nr 7.

§ 5

1. Ustala się wysokość udzielania dotacji w kwocie
295.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
w tym:
a) dotacje podmiotowe – 171.948 zł.
b) dotacje celowe – 123. 00 zł.

§  

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprze-
widziane wydatki w kwocie  0.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 5.000 zł.
na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych dla despołu
Szkół w Męcince i wydatków nimi finansowanych:
1) dochody w kwocie 5.0 0 zł.
2) wydatki w kwocie 5.0 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej:
1) przychody – 18.000 zł,
2) wydatki – 48.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
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§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu w kwocie
1.533.02  zł związane z realizacją  zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami jak załącznik nr 11.

§ 10

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie  4.000 zł i wydatki budżetu w kwocie
 4.000 zł na realizacje zadań ujętych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciw-
działania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w
kwocie 38.020 zł z podziałem na poszczególne
sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papie-
rów wartościowych oraz kredytów i pożyczek za-
ciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w kwocie - 3.000.000 zł.
2. finansowania planowanego deficytu w kwocie –

3. 05.200 zł.

§ 13

Upoważnia się wójta gminy do:
1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydat-

ków z tytułu limitów na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z za-
łącznikiem nr 7.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin

zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę
4.000 000 zł.

3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego
w trakcie roku deficytu budżetowego do wyso-
kości  3.000.000 zł.

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
polegających na przeniesieniach pomiędzy roz-
działami i paragrafami w granicach działu klasy-
fikacji budżetowej.

5. przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania w planie wy-
datków przeniesień pomiędzy rozdziałami i para-
grafami w granicach działu klasyfikacji budżeto-
wej.

 . udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do kwoty 1.000 000.

7. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo
wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach, niż bank prowadzący obsłu-
gę budżetu.

§ 14

Prognozuje się kwoty długu publicznego gminy na
lata 2009–2028 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu
gminy.
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UCHWAŁA RADY GMINY WIWSKO
NR XXXVII/193/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie w spea  G iud Wińsio ua 2009 roi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 1 5, art. 173, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Wińsko uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wińsko ogó-
łem w wysokości 18.714.950,-zł
w tym:
1) sochosd wiepbce w wdsoiości 18.361.790,-zł
z aeto:
– dochody własne w wysokości5.728.159,-zł
– subwencja ogólna

w wysokości 8.794.997,-zO
w ad :
– część wyrównawcza 3.538. 22,-zł
– część równoważąca 74.408,-zł
– część oświatowa 5.181.9 7,-zl
– dotacje celowe 3.838.634,-zł
w ad :

– dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami 3.0 8.37 ,- zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa  na realizację własnych zadań
gmin 471. 15,- zł

– dotacje celowe na realizację zadań na
podstawie porozumień 298. 43,- zł

2) sochosd  ajbaiowe w wdsoiości353.160,-zł
z aeto:

– dochody ze sprzedaży majątku 353.1 0,-zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł

przedstawia załącznik nr 1 oraz w układzie
działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bu-
dżetowej zawiera załączniki nr 1a.

§ 2

1. UsaaOa się wdsaaii w spea  t iud
w wdsoiości 24.333.120,-zł
z tego:
1) wdsaaii  ajbaiowe 5.274.400,- zł

w tym:
– wydatki na finansowanie

inwestycji 5.274.400,- zł
w tym

– dotacje celowe na dofinansowanie zaku-
pów inwestycyjnych zakładu budżetowe-
go 75.000,-zł

– wpłaty na fundusz celowy na dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego 25.000 zł

2) wdsaaii wiepbce 19.058.720,- zł
w tym:

– wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzeń 8. 21.928,- zł

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie
bądź dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych 75.000,-zł

– dotacja podmiotowa 590.000,-zł
– dotacja przedmiotowa 395.133,-zł
– dotacje celowe (dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie poro-
zumień) 4.800,-zł

– wydatki na obsługę długu 130 000,-zł
– wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień 91.720,-zł

2. Podział wydatków w układzie działów i rozdzia-
łów zawiera załącznik nr 2 i nr 2a.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 5. 18.170,-zł
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę

5.8 8.72 ,-zł i rozchody budżetu na kwotę
250.55 ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą
przychody pochodzące z:
– zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysoko-

ści 5. 18.170,-zł
4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym

zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na kwotę 250.55 ,-zł fi-
nansowane będą:
– ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty

na spłatę zobowiązań w wysokości
250.55 ,- zł

5. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec
roku budżetowego w kwocie  .89 .224,-zł oraz
możliwość jego spłaty zgodnie z załącznikiem
nr 4.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości 30 000,-zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości
150.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
wydatków bieżących na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń w jednostkach oświa-
towych
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3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 2.000,-zł

4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości
101. 50,-zł z przeznaczeniem na finansowanie
wydatków bieżących sołectw w ramach inicja-
tyw lokalnych.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w kwocie
3.0 8.37 ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 30.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr
5a.

§  

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budże-
towego w następujących kwotach:
– przychody 1. 34.982,-zł
– wydatki 1. 34.982,-zł

zgodnie z załącznikiem nr  .
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu

budżetowego w wysokości 395.133,-zł oraz do-
tacje celową na dofinansowanie zakupów inwe-
stycyjnych w wysokości 75.000,-zł, zgodnie z
załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w następujących kwo-
tach:
– przychody 252.701,-zł
– wydatki 254.820,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Przychody i wydatki funduszy celowych - Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ustala się w następujących kwotach:
– przychody 18.000,-zł
– wydatki 35.000,-zł
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik
nr 9.

§ 9

Uchwala się dotacje podmiotowe dla podmiotów
zaliczanych do sektora finansów publicznych w
kwocie 590 000,- zł z tego:
dla Samorządowej Instytucji Kultury 590 000,- zł
dgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wydziela się dotacje celowe w kwocie 75.000,-zł
na finansowanie lub dofinansowanie zadań wła-
snych gminy realizowane przez podmioty niezali-
czone do sektora finansów publicznych w zakresie:
– turystyki 5.000,-zł
– kultury fizycznej i sportu  5 000,- zł.
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5.000,-zł

§ 11

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 90.090,-zł i

wydatki w wysokości 91.720,-zł na realizację za-
dań określonych w Gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień z tego:
– rozwiązywania problemów alkoholowych w wy-

sokości 73.705,-zł
– przeciwdziałania narkomanii w wysokości

18.015,-zł

§ 12

1. Ustala się wydatki w kwocie 5.174.400,-zł na
zadania inwestycyjne planowane do realizacji w
2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

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

tu w kwocie 800 000,-zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

w kwocie 5. 18.170,-zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
250.55  ,-zł

§ 14

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

występującego w trakcie roku przejściowego de-
ficytu budżetu w maksymalnej wysokości
800 000,-zł ze spłatą do 31.12.2009 r.

2) zaciągania:
a) zobowiązań na finansowanie wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne oraz na
programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej do wysokości określonej w
załączniku nr 12

b) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym (2010) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i
termin zapłaty upływa w roku następnym na
łączną kwotę 700 000,-zł

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków
pomiędzy paragrafami w ramach tego samego
rozdziału klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych w
banku na lokatach terminowych.

5) przekazania uprawnień innym jednostkom orga-
nizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i
termin zapłaty upływa w roku następnym.

 )  udzielania zaliczek pracownikom jednostki bu-
dżetowej Urzędu Gminy na wydatki bieżące do
wysokości 3.000,-zł

7) przekazania uprawnień kierownikom innych jed-
nostek organizacyjnych jednostki samorządu te-
rytorialnego do udzielania zaliczek pracownikom
na wydatki bieżące do wysokości 2.000,-zł

§ 15

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do
dokonywania w planie finansowym zakładu zmian
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pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod
warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dota-
cji z budżetu w ciągu roku. Upoważnienie nie doty-
czy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń.

§ 1 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Wińsko.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

PRdEWODNICdĄCA
RADY GMINY

ZOFIA BARANOWSKA
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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- 4-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-50  Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/7 4-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-7 /85 -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 – dakładzie Obsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340- 2-02.

dbiory 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- 2-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl
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