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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

NR XXXIII/304/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165,
art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzy-
cha, uchwala:
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§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości 311 184 301 zł
z tego:
1) Dochody bieżące:                 290 187 801 zł

a) Dochody własne              193 138 214 zł
 – wpływy z podatków       43 600 230 zł
 – wpływy z opłat                5 709 031 zł

w tym: opłata z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu        1 950 000 zł

 – dochody uzyskiwane przez jednostki
budżetowe 19 349 115 zł

 – dochody z majątku gminy 45 762 822 zł
 – udział Gminy w dochodach uzyskiwa-

nych na rzecz budżetu państwa w
związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych ustawami     175 950 zł

 – udziały w podatkach stanowiących do-
chód budżetu państwa   71 975 023 zł

 – inne dochody własne        6 566 043 zł
b) Subwencja ogólna     53 681 757 zł
c) Dotacje celowe z budżetu państwa

                                       43 367 830 zł
2) Dochody majątkowe:              20 996 500 zł

a) Dochody własne                20 996 500 zł
Szczegółowy podział dochodów według źródeł
pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżeto-
wej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wy-
sokości                                   325 877 804 zł
z tego:
1) Wydatki bieżące                   297 124 304 zł

w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń                                 72 178 935 zł
b) dotacje                             21 875 065 zł
c) wydatki na obsługę długu     9 950 514 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych

przez gminę                        3 538 440 zł
e) program profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych          1 950 000 zł
2) Wydatki majątkowe                28 753 500 zł

z tego:
a) na finansowanie inwestycji 28 753 500 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za-
wierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się:
1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji

w roku budżetowym 2009 w podziale na po-
szczególne zadania zgodnie z załącznikiem
nr 4,

2) limity dla wydatków inwestycyjnych związa-
nych z wieloletnimi programami inwestycyj-
nymi z wyodrębnieniem  wydatków na finan-
sowanie poszczególnych programów zgodnie
z załącznikiem nr 5,

3) limity dla wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy in-
nych środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych, niepodlegających zwrotowi, zgod-
nie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich
zakres dla jednostek sektora finansów publicz-
nych w wysokości                          787 673 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej
uchwały.

2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wyso-
kości                                         19 406 092 zł
z tego:
a) dla publicznych jednostek systemu oświaty

                                             2 039 162 zł
b) dla niepublicznych jednostek systemu oświa-

ty                                           9 252 530 zł
c) dla instytucji kultury i sztuki      6 215 000 zł
d) dla pozostałych podmiotów       1 899 400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej
uchwały.

§ 4

Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla po-
zostałych jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych w wysokości                20 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie
zadań zleconych do realizacji jednostkom niezali-
czanym do sektora finansów publicznych w wyso-
kości                                               1 661 300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala
się w następujących kwotach:
a) przychody w wysokości              12 980 571 zł
b) koszty w wysokości                   12 978 492 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem
nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody w wysokości                1 250 000 zł
b) wydatki w wysokości                   2 255 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz zadań realizo-
wanych na podstawie porozumień z organami ad-
ministracji rządowej przez gminę ustala się w wy-
sokości
a) dochody                                    34 809 460 zł
b) wydatki                                     34 809 460 zł
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Szczegółowość wymienionych zadań określa za-
łącznik nr 14.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
własnych gminy ustala się w wysokości
a) dochody                                      8 558 370 zł
b) wydatki                                       8 558 370 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa za-
łącznik nr 15.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań re-
alizowanych w drodze porozumień i umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w
wysokości
a) dochody                                      1 442 031 zł
b) wydatki                                       1 442 031 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa za-
łącznik Nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości
8 256 506 zł z tego:
1) rezerwa ogólna                               350 000 zł
2) rezerwy celowe 7 906 506 zł z przeznaczeniem

na finansowanie wydatków:
a) bieżących                                7 906 506 zł

* rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu
                                            150 000 zł

* rezerwa na realizację zadań własnych z za-
kresu zarządzania kryzysowego   20 000 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów reali-
zowanych w ramach programów Unii Euro-
pejskiej oraz z innych zagranicznych i krajo-
wych środków bezzwrotnych      547 983 zł

* rezerwa na wkład własny do projektów
realizowanych przez instytucje kultury w
ramach programów Unii Europejskiej oraz
z innych zagranicznych i krajowych środ-
ków bezzwrotnych                 100 000 zł

* rezerwa na pomoc finansową dla innych jed-
nostek samorządu terytorialnego 1 502 000 zł

* rezerwa na remonty w placówkach oświa-
towo-wychowaczych              817 000 zł

* rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubi-
leusze, odprawy) oraz podwyżki wynagro-
dzeń dla nauczycieli             4 769 523 zł

b) inwestycyjnych                                     0 zł
* rezerwa na wkład własny do projektów

inwestycyjnych realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej oraz z innych
zagranicznych i krajowych środków bez-
zwrotnych                                       0 zł

§ 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie
                                                14.693.503 zł

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pocho-
dzącymi z kredytów.

"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie
40.607.435 zł i rozchody budżetu w kwocie

25.913.932 zł – zgodnie z załącznikiem nr 17 do
niniejszej uchwały.

§ 14

1. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Mia-
sto Wałbrzych                          262 014 707 zł
w tym z terminem do:
20.12.2009 roku                            356 154 zł
30.06.2021 roku                       84 967 570 zł
31.12.2038 roku                     176 690 983 zł

§ 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w wysokości
                                                     929 950 zł
w tym:
dochody podlegające przekazaniu do budżetu
państwa w wysokości                     754 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej
uchwały.

§ 16

1. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na

sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty
                                           10.000.000 zł

2) zobowiązań z tytułu nowych długotermino-
wych kredytów do kwoty       27.580.435 zł

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wy-

datków ujętych w limitach na wieloletnie
programy inwestycyjne zgodnie z załączni-
kiem nr 5 oraz na programy i projekty reali-
zowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwro-
towi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy in-
nych środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie
z załącznikiem nr 6,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku na-
stępnym,

3) zaciągania kredytu na sfinansowanie wystę-
pującego w ciągu roku przejściowego deficy-
tu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do
dnia 31 grudnia 2009 roku. Prawne zabez-
pieczenie spłaty powyższego kredytu stano-
wić będzie weksel in blanco i deklaracja we-
kslowa,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu cza-
sowo wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach w innym banku niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w
granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz
zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie
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inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjąt-
kiem wydatków inwestycyjnych ujętych w
limitach wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków
ujętych w limitach na programy i projekty re-
alizowane ze środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy in-
nych środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych, niepodlegających zwrotowi,

6) przekazywania uprawnień kierownikom jed-
nostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do
dokonywania przeniesień planowanych wy-
datków w ramach rozdziału klasyfikacji bu-
dżetowej oraz w planie dochodów własnych i
wydatków nimi finansowanych,

7) przekazania uprawnień kierownikom jedno-
stek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku na-
stępnym.

§ 18

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowa-
dzają pobrane dochody według stanu na ostatni
dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego

miesiąca na rachunek budżetu Gminy za wyjąt-
kiem dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów własnych.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budże-
towe zwroty wydatków dokonanych w tym sa-
mym roku budżetowym przyjmowane są na
subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie
wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budże-
towe zwroty wydatków dokonanych w po-
przednich latach budżetowych są przyjmowane
na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie
odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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1235
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC

NR XXIII/136/08

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 168 ust. 1 i 2 pkt 5,
art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 420 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz.627 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy wg ważniej-
szych źródeł w wysokości           25.800.000 zł
w tym:
Dochody bieżące 25.250.000 zł
w tym:
1) dochody z podatków i opłat lokalnych

                                                      8.683.181 zł
2) udziały gmin w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa              5.280.000 zł
3) subwencje ogólne z budżetu państwa

                                             5.933.488 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa

                                             4.439.231 zł
5) pozostałe dochody                      685.400 zł
6) dochody z majątku gminy              44.700 zł
7) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów al-

koholowych                               180.000 zł
8) wpływy od jednostek budżetowych  2.000 zł
9) dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami                                      2.000 zł

Dochody majątkowe                        550.000 zł
w tym:
1) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własno-
ści oraz prawa własności oraz prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości
                                                150.000 zł

2) dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych jednostek sektora finansów publicznych
                                                400.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł za-
wiera załącznik nr 1, a według działów i rozdziałów
zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

29.500.000 zł, w tym:
wydatki bieżące                         20.385.000 zł
w tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

                                                      7.991.106 zł
* dotacje z budżetu                      3.031.000 zł
* wydatki na obsługę długu gminy      56.000 zł
wydatki majątkowe                      9.115.000 zł

w tym: na finansowanie inwestycji  9.115.000 zł
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają za-
łączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
                                                      3.700.000 zł
2. Ustala się przychody w kwocie      3.915.000 zł
3. Ustala się rozchody na kwotę           215.000 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przy-

chody pochodzące z nadwyżki budżetowej gmi-
ny z lat ubiegłych.

5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym
zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętej
pożyczki na kwotę 215.000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 5.

§ 3

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budże-
towego określa załącznik nr 6.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 29.521 zł
oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
                                                           30.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych gminie odrębnymi ustawami w wysokości
3.886.885 zł oraz dochody podlegające przekaza-
niu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywa-
nych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego wysokości
710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji ce-
lowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości
400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8b.
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§.8

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji ce-
lowej dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8c.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i zwalczania narkomanii.

§ 10

Ustala się przychody i wydatki dochodów własnych
jednostek budżetowych, w tym:
Przychody 99.347 zł,
Wydatki 99.347 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytu-
cji kultury w kwocie 1.379.000 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody 210.000 zł,
2) wydatki 360.000 zł,
w tym: inwestycje 350.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizo-
wane przez podmioty nienależące do sektora finan-

sów publicznych na łączną kwotę 190.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji w 2009 roku zawiera załącznik nr 13.

§ 15

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008–
2010 zawiera załącznik nr 14.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych

umów, których realizacja w roku następnym
(2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010
roku, na łączną kwotę 700.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budże-
towych między rozdziałami i paragrafami klasy-
fikacji budżetowej z wyjątkiem przeniesień wy-
datków między działami.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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 Urzędu
Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JAN DURDA
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1236
UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

NR XX/118/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jordanów Śląski na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości:
                                                   10.076.561,00 zł
– dochody bieżące                      6.476.707,00 zł
– dochody majątkowe                 3.599.854,00 zł
Szczegółowy podział dochodów według: klasyfika-
cji, działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł w od-
niesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz w
podziale na dochody bieżące i majątkowe zawierają
załączniki nr 1,2,3 i 4.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:
                                               13.261.829,00 zł

a) wydatki bieżące w tym:       6.127.603,00 zł
– wynagrodzenia i ich pochodne

                                                 3.288.744,00 zł
– dotacje                             102.740,00 zł
– wydatki na obsługę długu     62.188,00 zł

b) wydatki majątkowe             7.134.226,00 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w
układzie działów rozdziałów klasyfikacji budże-
towej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i
majątkowych zawierają załącznik 4 i 5.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2006–2010 zgodnie z załącz-
nikiem nr 14.

3. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji
przez Gminę Jordanów Śląski zgodnie z załącz-
nikiem nr 15.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
3.185.268,00 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z:
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwo-

cie 864.405,00 zł
– pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w wysokości
2.320.863,00 zł na „Budowę oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomera-
cji Jordanów Śląski – etap I”

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na:
– finansowanie planowanego deficytu budżetu

w wysokości                      2.320.863,00 zł
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem

deficytu zawiera załącznik nr 7

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
– ogólną w wysokości                     97.355,00 zł
– celową na realizację zadań własnych z zakresu

Zarządzania Kryzysowego               5.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z
tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
32.707,00 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.043,00 zł na
realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowa-
nie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-
niom zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na za-
dania bieżące realizowane na podstawie poro-
zumień zgodnie z załącznikiem nr 10

3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na za-
dania inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień zgodnie z załącznikiem nr 11

4. Wykaz wpłat na rzecz Związków Gmin zgodnie z
załącznikiem nr 12

5. Dotacje celowe przekazane dla Samorządu Wo-
jewództwa na zadania inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem
nr 13

6. Dotacje celowe  o charakterze podmiotowym na
realizację zadań w zakresie prowadzenia innej
formy wychowania przedszkolnego zgodzie z
załącznikiem nr 18

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości:
– przychody                                 6.374,00 zł
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– wydatki                                     6.374,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 9

Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania zobowiązań:

– z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągłości działania gminy i termin za-
płaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę
                                           100.000,00 zł

– na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze środków Unii Europej-
skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz-
nych do wysokości określonej w załączniku
nr 14

2. dokonywania zmian w planie wydatków pole-
gających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydat-
ków na realizację wieloletnich programów inwe-
stycyjnych oraz programów i projektów realizo-
wanych ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności UE

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

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat
gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 17.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MIROSŁAW CHOLEWA
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