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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXVI/187/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2009 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), 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 (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy na kwotę 32.509.745,- 
z tego: 
a) dochody bieżące 30.415.945,- 

– dochody z podatków i opłat 7.030.260,- 
– udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 11.255.478,- 
– wpływy z usług jednostek budżetowych  
  155.378,- 
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż al-

koholu 160.000,- 
– dochody z majątku gminy 688.000,- 
– subwencja ogólna z budżetu państwa 
  7.066.774,- 
– dotacje celowe z budżetu państwa na zada-

nia bieżące z zakresu administracji rządowej  
  3.749.700,- 
– dotacje celowe z budżetu państwa na reali-

zację własnych zadań bieżących gmin  
  231.355,- 
– rekompensaty utraconych dochodów  
   79.000,- 

b) dochody majątkowe 2.093.800,- 
– dochody z majątku gminy 1.927.000,- 
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 166.800,- 

Dochody budżetu gminy według źródeł określa za-
łącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardo-
górze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik 
nr 3. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.440.195,- 
z tego: 
– wydatki bieżące 23.195.570,- 

w tym: 
wynagrodzenia i pochodne 9.799.269,- 
wydatki remontowe (zał. nr 8) 571.630,- 
dotacje (zał. nr 13) 2.229.483,- 
obsługa długu publicznego 621.584,- 

– wydatki majątkowe (zał. nr 9) 12.244.625,- 
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa 
załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację 
załącznik nr 5. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2009 w wysoko-
ści 2.930.450,- 

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty 
uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
wykupu obligacji komunalnych będą przychody 
pochodzące z emisji obligacji komunalnych w 
wysokości 4.000.000,- 

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek 
przeznacza się środki w wysokości 69.550,- 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

4. Na wykup obligacji komunalnych serii B/2006 
przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z za-
łącznikiem nr 6. 

5. Przychody budżetu w wysokości 4.000.000,-  
i rozchody w wysokości 1.069.550,- określa za-
łącznik nr 6 do uchwały, 

6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2009 i lata 
następne określa załącznik nr 12 do uchwały. 

§ 4 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości 49.000,-  

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 
783.937,- z przeznaczeniem na:  
– skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników 

pedagogicznych, administracji i obsługi w 
szkołach na terenie miasta i gminy 96.480,- 

– skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w jednostkach samorządo-
wych na terenie miasta i gminy 622.457,- 

– skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 
   60.000,- 
– realizację zadań własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego  5.000,- 

§ 5 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wy-
sokości 3.749.700,- zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 6 

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 
2.229.483,- z podziałem na: 
1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu 

budżetowego w wysokości 300.000,- zgodnie z 
załącznikiem nr 14. 

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla : 
• Instytucji kultury w wysokości 350.000,- 
• Przedszkola w wysokości 1.332.883,- 
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• Niepublicznej jednostki systemu oświaty w 
wysokości 96.600,- 

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom w wysokości 150.000,- 

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedsta-
wia załącznik nr 13. 

§ 7 

Określa się dochody w wysokości 160.000,- z ty-
tułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów al-
koholowych i wydatki w wysokości 160.000,- na 
realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii. 

§ 8 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją zadań inwestycyjnych na rok 2009 w wy-
sokości 12.244.625,- wg załącznika nr 9. 

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją zadań remontowych na rok 2009 w wyso-
kości 571.630,- wg załącznika nr 8. 

3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją 
wieloletnich programów inwestycyjnych, zgod-
nie z załącznikiem nr 10. 

§ 9 

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 
280.800,- i wydatków w wysokości 260.000,- 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10 

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych 
i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem 
nr 15. 

§ 11 

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-
wych, zgodnie z załącznikiem nr 14: 
1. przychody w wysokości 6.984.827,- w tym 

dotacja z budżetu w wysokości 1.632.883,- 
2. wydatki w wysokości 6.951.007,-. 

§ 12 

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez 
Burmistrza Miasta i Gminy  pożyczek, poręczeń i 
gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organi-
zacyjnych gminy do kwoty 500.000,-. 

§ 13 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papie-
rów wartościowych oraz kredytów i pożyczek za-
ciąganych w roku budżetowym na: 

1. pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu budżetu  

w wysokości 1.000.000,- 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w 

wysokości 2.930.450,- 
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 
1.069.550,- 

§ 14 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu w wysokości ustalonego limitu, 

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wielo-
letnich programów inwestycyjnych oraz progra-
mów i projektów objętych dofinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot 
ustalonych w załączniku nr 10, 

3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji 
wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika, 

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków 
budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafa-
mi klasyfikacji budżetowej w ramach działów, 

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

6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu teryto-
rialnego, 

7.  Udzielania w roku budżetowym pożyczek, porę-
czeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 

§ 16 

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

PRZEWODNIIZZIC 
RADC MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XIV/129/2008 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184, 
188 ust. 2 oraz art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, 
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984) Rada Gminy w Głogowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 
  14.999.203,- zł 

z tego: 
1) dochody bieżące w wysokości 
  14.812.473,- zł 

w tym:  
a) dochody własne w wysokości 
  9.362.140,- zł  

z tego: 
• dochody z tytułu opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
  330.000,- zł 

b) dotacje w wysokości 2.175.815,- zł 
z tego: 
• dotacje celowe na zadania bieżące  

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

  1.898.156,- zł  
• dotacje celowe na zadania własne bie-

żące 191.785,- zł 
• dotacje z funduszy celowych  
  85.874,- zł 

c) subwencja ogólna z budżetu państwa 
  3.274.518,- zł   

z tego: 
• część oświatowa 2.786.501,- zł 
• część wyrównawcza 488.017,- zł   

2) dochody majątkowe w wysokości 
  186.730,- zł 

w tym: 
a) dochody własne w wysokości 186.730,- zł  

z tego: 
• dochody ze sprzedaży majątku 
  185.880,-zł 
• dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 
własności 850,-zł 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów 
klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  
  14.405.103,- zł 

z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokości 
  13.312.003,- zł  

w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia 5.135.403,- zł 

b) wydatki na pochodne od wynagrodzeń  
  945.571,- zł 
c) wydatki na obsługę długu 168.400,- zł 
d) wydatki na realizację zadań bieżących z za-

kresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych ustawami 1.898.156,- zł 

e) wydatki na realizację zadań określonych w 
programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu 
narkomanii 330.000,- zł 

f) dotacje z budżetu wysokości 588.530,- zł 
w tym: 
• dla przedszkoli niepublicznych 28.230,- zł 
• na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 

  10.000,- zł  
• dotacje dla samorządowych instytucji kul-

tury 424.100,- zł 
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań 

realizowanych na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorial-
nego 21.200,- zł 

• dotacje dla samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej 5.000,- zł 

• dotacje na cele publiczne związane z reali-
zacją zadań gminy przez organizację po-
żytku publicznego 100.000,- zł 

2) wydatki majątkowe – inwestycyjne  
  1.093.100,- zł 

Szczegółowy podział wydatków wg działów i roz-
działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 
nr 2 do uchwały. 
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§ 3 

Nadwyżkę budżetu w wysokości 594.100,- zł  
przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek. 

§ 4 

1. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 
 594.100,-zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 

zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
pożyczek finansowane będą z dochodów gminy. 

§ 5 

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek 
budżetowych i wydatki nimi finansowane:  
1) Dochody w wysokości 250.460,- zł 
2) Wydatki w wysokości 257.370,- zł 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 

§ 6 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane  
z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 1.898.156,-zł oraz docho-
dy związane z realizacją zadań, podlegających prze-
kazaniu do budżetu państwa w wysokości  
11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwa-
ły. 

§ 7 

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw 
w wysokości 7.600,- zł  
określa załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 8 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadaz inwestycyjnych, zgodnie z 
załącznikiem nr 7 do uchwały. 

2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 określa załącznik 
nr 7a do uchwały. 

§ 9 

Ustala się wykaz dotacji celowych realizowanych 
na podstawie porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego, dla pozostałych jednostek 
sektora finansów publicznych oraz jednostek nieza-
liczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie 
z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

§ 10 

Dochody z tytułu wydawania zezwolez na sprzedaż 
napojów alkoholowych w wysokości 330.000,- zł  
i wydatki na realizację zadań określonych:  
• w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokości 
300.000,- zł, 

• w gminnym programie przeciwdziałania narko-
manii w wysokości 30.000,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

§ 11 

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

§ 12 

Plan wydatków jednostek budżetowych – szkół, 
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

§ 13 

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowej 
instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 12 do 
uchwały. 

§ 14 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy, 
zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 

§ 15 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 9.000,- zł 
2) celową w wysokości 3.000,- zł z przeznacze-

niem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

§ 16 

Ustala się limit zobowiązaz z tytułu kredytów  
i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
500.000,- zł 

§ 17 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, pole-

gających na przenoszeniu wydatków pomiędzy 
rozdziałami i paragrafami w ramach działów kla-
syfikacji budżetowej. 

2. Zaciągania zobowiązań: 
a. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego  w ciągu roku przejściowego defi-
cytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, 

b. 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, 

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy uprawnień do zaciągania zobowią-
zań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania jednostki i których termin zapłaty 
upływa w roku następnym do kwoty  
100.000,- zł. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Głogów. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Głogów i wszystkich sołectwach oraz 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
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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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