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1466 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE  
NR XXVII/186/2008 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gbidż Cu Giadyw da 200ó r a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 usta-
wy 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. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku 
z art. 165, 165a, 166, 173, 184, 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, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. 
Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 
poz. 984) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Dochody budżetu gminy w wysokoWci  
  31.0ó8.572 zł 

z tego: 
1) dochody bieżące 26.308.524 zł 

a) dochody z podatków i opyat 6.287.100 zy 
b) udziayy w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 8.299.576 zy 
w tym: 
– podatek dochodowy od osób fizycz-

nych 8.239.576 zy 
– podatek dochodowy od osób prawnych 
  60.000 zy 

c) dochody z pozostayych wpyywów wya-
snych 118.750 zy 

d) dochody z tytuyu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych  

  168.000 zy 
e) pozostaye dochody wyasne gminy  
  43.200 zy 
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 3.664.467 zy 

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację wyasnych zadań bieżą-
cych gmin 582.255 zy 

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań na podstawie po-
rozumień z organami administracji rządo-
wej 2.000 zy 

i) subwencje ogólne z budżetu państwa  
  7.143.176 zy 

– częWć oWwiatowa subwencji ogólnej  
  5.585.623 zy 
– częWć wyrównawcza subwencji ogólnej  
  1.353.281 zy 
– częWć równoważąca subwencji ogólnej 

dla gmin 204.272 zy 
2) dochody majątkowe 4.7ó0.048 zł 

a) dotacje i Wrodki na inwestycje3.145.000 zy 
b) dochody ze sprzedaży majątku  
  1.644.098 zy 
c) dochody z tytuyu przeksztaycenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo wya-
snoWci 950 zy 

zgodnie z zayącznikiem nr 1. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokoWci  
  28.877.448 zł 

z tego: 
1) wydatki bieżące 23.824.448 zł 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń 10.990.330 zy 

b) dotacje 2.005.000 zy 
c) wydatki na obsyugę dyugu 1.082.000 zy 
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem proble-

mów alkoholowych 145.000 zy 
e) wydatki zw. z przeciwdziayaniem narko-

manii 23.000 zy 
f) pozostaye wydatki 9.579.118 zy 

2) wydatki majątkowe 5.053.000 zł 

w tym wydatki na finansowanie inwestycji  
 5.053.000 zy 

zgodnie z zayącznikiem nr 2. 

§ 3 

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokoWci 
2.221.124 zł, z przeznaczeniem na planowaną 
spyatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji. 

§ 4 

1. Przychody 400.000,- zł 
z tego: 
– kredyt 400.000,-zy 

2. Rozchody budżetu gminy w wysokoWci  
  2.621.124,- zł 

z tego: 
BISE Waybrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. 
kan. na os. Trzebnicka) 124.138, -zy 
BISE Waybrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, 
remont SP w Parchowie) 72.912,- zy 
BISE Waybrzych (kredyt obrotowy) 74.074,- zy 
PPK W-wa – wykup obligacji 550.000,- zy 
– kredyt w wysokoWci 1.800.000,- zy 

§ 5 

Tworzy się w budżecie rezerwy: 
1) ogólną w wysokoWci –10.000,- zł 
2) celową w wysokoWci – 10.000,- zł 

z przeznaczeniem na realizację zadań wyasnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 6 

1. Plan przychodów i wydatków dla zakyadu budże-
towego: 
– przychody – 2.55ó.000,- zł, w tym: dotacja 

z budżetu gminy 665.000,- zł 
– wydatki – 2.559.000,- zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 3. 

2. Dotacje przedmiotowe dla zakyadu budżetowego: 
1) z tytuyu dopyaty do oczyszczania i utrzymania 

miejskich dróg i ulic 200.000,- zy, 
2) z tytuyu dopyaty do utrzymania zieleni miej-

skiej 300.000,- zy, 
3) z tytuyu dopyaty do utrzymania zasobów ko-

munalnych 165.000,- zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 3a. 

§ 7 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywa-
nych na podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej, zgodnie z zayącznikiem nr 4. 

§ 8 

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w 
wysokoWci 5.053.000,- zł. Wykaz zadań inwe-
stycyjnych planowanych do realizacji w 2009 
roku przedstawia zayącznik nr 5. 

2. Limit wydatków w latach 2009–2011 na zada-
nia wynikające z wieloletnich programów inwe-
stycyjnych przedstawia zayącznik nr 5a. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
Wrodków pochodzących z funduszy struktural-



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8273  – Poz. 1466 

nych, Funduszu SpójnoWci, niepodlegających 
zwrotowi Wrodki z pomocy udzielonej przez pań-
stwa czyonkowskie (EFTA) przedstawia zayącznik 
nr 5b. 

§ 9 

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 
na yączną kwotę 1.240.000,- zy, zgodnie z zayącz-
nikiem nr 6. 

§ 10 

1. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc 
finansową dla innych jednostek samorządu tery-
torialnego w wysokoWci 10.000,- zł, w tym na 
zadania bieżące 10.000,- zy, zgodnie z zayączni-
kiem nr 7. 

2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadnia 
wyasne realizowane przez podmioty nienależące 
do sektora finansów publicznych w wysokoWci 
ó0.000,- zł, zgodnie z zayącznikiem nr 7. 

§ 11 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Kchrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokoWci: 
1) przychody 150.000 zł, 
2) wydatki 150.000 zł, 
zgodnie z zayącznikiem nr 8. 

§ 12 

Plan przychodów i wydatków dla dochodów wya-
snych jednostek budżetowych: 
1) dochody 311.100,- zł 
2) wydatki 311.100,- zł 
zgodnie z zayącznikiem nr 9. 

§ 13 

Prognozę yącznej kwoty dyugu gminy zgodnie z za-
yącznikiem nr 10. 

§ 14 

Limity zobowiązań z tytuyu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na:  3.400.000,- zł 
z tego: 
1) sfinansowanie przejWciowego deficytu budżetu 

w kwocie 3.000.000,- zy 
2) spyatę wczeWniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytuyu emisji obligacji komunalnych oraz kredy-
tów i pożyczek  400.000,-zy 

 

§ 15 

Upoważnia się Burmistrza do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartoWciowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejWciowego deficytu bu-
dżetu do wysokoWci 3.000.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze Wrodków Unii Europej-
skiej lub bezzwrotnych Wrodków zagranicz-
nych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokoWci okreWlonej 
w zayącznikach nr 5a i5b, 

b) z tytuyu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągyoWci dziayania gminy i termin za-
pyaty upyywa w roku następnym do kwoty 
3.000.000,- zy. 

3) dokonywania zmian w planie wydatków między 
rozdziayami i paragrafami w danym dziale z wyyą-
czeniem przeniesień wydatków między dziayami, 

4) lokowania wolnych Wrodków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsyugę budżetu gminy, 

5) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w planach dochodów 
wyasnych, 

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, któ-
rych realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągyoWci dziayania jednostki  
i termin zapyaty upyywa w roku następnym, do 
yącznej kwoty 600.000,- zy. 

§ 16 

Wykonanie uchwayy powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 17 

Uchwaya wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa DolnoWląskiego oraz Biuletynie In-
formacji Publicznej. 
 

PRZEWKDNICZPCA 
RADY MIEJSPIEJ 

 
BEATA ROLSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WUGHIACU  
NR 1ó4/XXVII/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gbidż WęglidieG da r a 200ó 

 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. 165, 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 zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokoWci 1ó.213.277 zł, 
zgodnie z zayącznikiem nr 1, z tego: 
1. dochody majątkowe w wysokoWci 467.000 zł 
2. dochody bieżące w wysokoWci 18.746.277 zł 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokoWci 
1ó.571.477 zł, zgodnie z zayącznikiem nr 2,  
z tego: 
1.1. wydatki bieżące w wysokoWci  
  17.548.827 zł, w tym: 

a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń w wysokoWci   

  8.470.337 zł 
b. dotacje z budżetu w wysokoWci  
  1.434.016 zł 
c. wydatki na obsyugę dyugu gminy  
  410.000 zł 
d. wydatki z tytuyu spyaty poręczeń  
  8.300 zł 

1.2. wydatki majątkowe w wysokoWci  
  2.022.650 zł 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z zayącz-
nikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 
roku). 

§ 3 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokoWci 
358.200 zł, który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokoWci 
1.0ó5.000 zł, rozchody w wysokoWci  
736.800 zł, zgodnie z zayącznikiem nr 4. 

§ 4 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokoWci 40.000 zł, 
2. celową w wysokoWci 321.ó26 zł, 

z przeznaczeniem na:  
2.1. wydatki bieżące w dziale 801 –KWwiata  

i wychowanie w kwocie – 311.ó26 zł, 
z tego:  
a. na fundusz nagród nauczycieli10.ó76 zł,  
b. doksztaycanie nauczycieli 37.632 zł, 
c. fundusz zdrowotny 1.128 zł, 
d. awans zawodowy nauczycieli 78.653 zł, 
e. dodatki motywacyjne 71.ó34 zł,  

f. odprawy emerytalne nauczycieli  
  63.603 zł 
g. remonty w szkoyach 48.000 zł. 

2.2. realizację zadań z zakresu zarządzania kry-
zysowego 10.000 zł. 

§ 5 

KkreWla się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokoWci 
2.ó86.607 zł oraz dochody związane z realizacją 
tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu 
państwa w wysokoWci 20.000 zł, zgodnie z zayącz-
nikiem nr 5. 

§ 6 

Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytuyu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 15ó.227 zy na reali-
zację zadań okreWlonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i zwalczania narkomanii – zayącznik nr 6 . 

§ 7 
Ustala się: 
1. Plan przychodów i wydatków w yącznej kwocie 

(zbiorczo), dla zakyadów budżetowych:  
a. przychody  – 2.ó04.650 zł, w tym dotacja  

z budżetu – 426.066 zł 
b. wydatki  – 2.ó04.158 zł, 
zgodnie z zayącznikiem nr 7. 

2. Plan dochodów i wydatków w yącznej kwocie 
(zbiorczo) dla dochodów wyasnych jednostek 
budżetowych: dochody – 18ó.474 zł; wydatki – 
18ó.474 zł, zgodnie z zayącznikiem nr 7. 

§ 8 

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakyadu Usyug Pomu-
nalnych w Węglińcu w yącznej wysokoWci 
100.476 zł – zgodnie z zayącznikiem nr 8. 

2. Dotacje podmiotowe dla: 
2.1. samorządowych instytucji kultury na 

yączną kwotę  633.100 zł,  
2.2. dziayających na terenie gminy publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, w wysokoWci 
507.440 zł,  zgodnie z zayącznikiem nr 9. 

3. Dotacje celowe na zadania wyasne gminy reali-
zowane przez podmioty należące i nienależące 
do sektora finansów publicznych na yączną kwo-
tę – 1ó3.000 zł, zgodnie zayącznikiem nr 10. 
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4. Dotację celową na finansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji Zakyadu Usyug Pomunalnych w 
Węglińcu w wysokoWci 140.000 zł z przezna-
czeniem na prace modernizacyjne w obiektach 
komunalnych, będących siedzibami oWrodków 
zdrowia. 

§ 9 

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Kchrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokoWci: 
1.1. przychody  – 15.000 zł, 
1.2. wydatki  – 15.000 zł,  
zgodnie z zayącznikiem nr 11. 

§ 10 

Ustala się limity zobowiązań z tytuyu emisji papie-
rów wartoWciowych oraz kredytów i pożyczek za-
ciąganych na: 
1. sfinansowanie przejWciowego deficytu budżetu 

w kwocie 500.000 zł 
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 

kwocie 358.200 zł, 
3. spyatę wczeWniej  zaciągniętych zobowiązań  

z tytuyu pożyczek i kredytów  w kwocie  
  736.800 zł. 

§ 11 

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wę-
gliniec do: 
1.1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartoWciowych na pokrycie wy-
stępującego w ciągu roku przejWciowego 
deficytu budżetu do wysokoWci 500.000 zł, 

1.2. zaciągania zobowiązań: 
a. na finansowanie wydatków na wielo-

letnie programy inwestycyjne, do wy-
sokoWci okreWlonej w zayączniku nr 3, 

b. z tytuyu umów, których realizacja w ro-
ku następnym (2010) jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągyoWci dziayania gmi-
ny i termin zapyaty upyywa w 2010 ro-
ku do wysokoWci 2.000.000 zł 

1.3. dokonywania zmian w planie wydatków 
polegających na przenoszeniu wydatków 
między rozdziayami i paragrafami z wyyą-
czeniem przeniesień wydatków między 
dziayami, 

1.4. przekazania kierownikom jednostek budże-
towych uprawnień do dokonywania prze-
niesień w planie dochodów wyasnych  
i wydatków nimi finansowanych, 

1.5. udzielania w roku budżetowym poręczeń  
i gwarancji do yącznej kwoty 50.000 zł, 

1.6. lokowania wolnych Wrodków budżetowych 
na rachunkach bankowych w innych ban-
kach niż bank prowadzący obsyugę budże-
tu gminy. 

§ 12 

Zayącza się prognozę yącznej kwoty dyugu i spyat 
gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie 
z zayącznikiem nr 12. 

§ 13 

Wykonanie uchwayy powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 14 

Uchwaya wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoWląskiego oraz na tablicy ogyoszeń Urzędu 
Gminy i Miasta. 
 
 

PRZEWKDNICZPCA RADY 
 

BARBARA DROZD 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 
NR XXIV/151/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie uGuwaledia budżetu Gbidż Łagiewdiai da 200ó r a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmiana-
mi), art. 165, 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 zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

I. D Gu dż budżetu gbidż w wżs a śGi  
  15.828.ó35,00 zł 

z tego dochody: 
• bieżące  15.181.505,00 
• majątkowe      647.430,00 

w tym:  
1. dochody z podatków i opyat  
  3.336.018,00 zł 
2. udziayy w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 2.31ó.215,00 zł 
3. dochody z majątku gminy 684.061,00 zł 
4. pozostaye dochody wyasne 53.332,00 zł 
5. dotacje celowe na zadania zlecone z za-

kresu administracji rządowej  
  2.116.834,00 zł 
6. dotacje celowe z budżetu państwa na re-

alizację wyasnych zadań bieżących gmin  
  364.155,00 zł 
7. subwencja ogólna 6.ó55.320,00 zł   

w tym:  
częWć oWwiatowa 4.478.501,00 zł 
częWć wyrównawcza 2.476.81ó,00 zł 
z tego: 
– kwota podstawowa 1.74ó.115,00 zł 
– kwota uzupeyniająca 727.704,00 zł 

Szczegóyowy podziay dochodów wedyug dziayów, 
rozdziayów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 
zawiera zayącznik nr 1 do niniejszej uchwayy. 

II. Wżdatai budżetu gbidż w wżs a śGi  
  15.5ó7.87ó,00 zł 

z tego:  
• wydatki bieżące 14.ó4ó.46ó,00 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń 6.ó24.137,00 zł 
– dotacje 1.710.150,00 zł 
– wydatki na obsyugę dyugu 43.5óó,00 zł 
– wydatki na realizację zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej 
  2.116.834,00 zł 

• wydatki majątkowe 648.410,00 zł 
w tym: 
– inwestycyjne 648.410,00 zy 

Szczegóyowe zestawienie wydatków wedyug 
dziayów, rozdziayów i paragrafów  klasyfikacji 
budżetowej przedstawia zayącznik nr 2 do niniej-
szej uchwayy. 

§ 2 

1. Ustala się nadwyżkę dochodów w kwocie – 
231.056,00 zł 

2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na 
spyatę przypadających w 2009 roku rat zacią-
gniętych kredytów w yącznej kwocie – 
231.056,00 zł.  

§ 3 

Plan przychodów i wydatków zakyadów budżeto-
wych: 
– przychody 4.025.200,00 zł 

w tym: 
– dotacje z budżetu 880.000,00 zł 
– wydatki 3.840.50ó,00 zł 

w tym: 
– wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń 2.317.276,00 zł 
– wydatki inwestycyjne 6.000,00 zł 
– wpyata do budżetu --------------------- 

Szczegóyowe zestawienie przychodów i wydat-
ków zakyadów budżetowych okreWla zayącznik nr 
3 do niniejszej uchwayy. 

§ 4 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Kchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
1. przychody 20.555,88 zł 
2. wydatki 20.055,00 zł 
Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu 
okreWla zayącznik nr 4 do niniejszej uchwayy. 

§ 5 

Dotację podmiotową dla Przedszkola w wysokoWci  
550.000,00 zł na zrównoważenie  planu finanso-
wego jednostki opracowanego na zasadach okre-
Wlonych w uchwale o zakresie i zasadach przyzna-
wania dotacji. 

Dotację przedmiotową dla Zakyadu Usyug Pomunal-
nych w wysokoWci  330.000,00 zł  na sfinansowa-
nie częWci kosztów eksploatacji oczyszczalni Wcie-
ków wg zasad okreWlonych w uchwale o zakresie i 
zasadach przyznawania dotacji dla zakyadów budże-
towych.  

Pwoty dotacji zostayy zawarte w zayączniku nr 3 do 
niniejszej uchwayy. 

§ 6 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zle-
conych gminie z zakresu administracji rządowej 
wyniosyy: 
– dochody 2.116.834,00 zł, 
– wydatki  2.116.834,00 zł, 
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szczegóyowe zestawienie zawiera zayącznik nr 5 do 
niniejszej uchwayy. 

§ 7 

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 
155.000,00 zł w tym: 
1) ogólną w wysokoWci  140.000,00 zy, 
2) celową w wysokoWci  15.000,00 zy, 
rezerwa celowa zgodnie z ustawą z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  
Nr 89, poz. 590, art.26 ust. 4) w kwocie 
15.000,00 zy, do wysokoWci 1% wydatków bieżą-
cych budżetu pomniejszonych o wydatki inwesty-
cyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 
wydatki na obsyugę dyugu.      

§ 8 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji w 2009 roku okreWla zayącznik nr 6 do ni-
niejszej uchwayy. 

§ 9 

Dotacje celowe w kwocie 87.000,00 zł  na cele 
publiczne związane z realizacją zadań wyasnych 
gminy zgodnie z zayącznikiem nr 10 do uchwayy. 

§ 10 

Dotacje celowe w kwocie 173.150,00 zł na pomoc 
finansową udzielaną między jednostkami samorzą-
du terytorialnego na dofinansowanie wyasnych za-
dań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych, 
realizowane na podstawie porozumień na 2009 rok 
zawiera zayącznik nr 11 do uchwayy. 

§ 11 

Dotacje  podmiotowe dla gminnych instytucji kultu-
ry okreWla zayącznik nr 8 do niniejszej uchwayy. 

§ 12 

Dochody z tytuyu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatki na realizację za-
dań okreWlonych w programie profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych: 
dochody – 102.360,00 zł, 
wydatki – 102.360,00 zł.  

§ 13 

Prognozę dyugu gminy Łagiewniki przez okres spyaty 
kredytów i pożyczek zawiera zayącznik nr 7 do ni-
niejszej uchwayy. 

§ 14 

Rozchody budżetu w 2009 roku zawiera zayącznik 
nr 9 do niniejszej uchwayy.  

§ 15 

Upoważnia się Wójta Gminy do:  
1) zaciągania zobowiązań z tytuyu umów, których 

realizacja w roku następnym (2010) jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągyoWci dziayania gminy 
i termin zapyaty upyywa w 2010 roku na yączną 
kwotę 100.000,00 zy, 

2) dokonywania zmian w budżecie gminy Łagiew-
niki polegających na przenoszeniu wydatków 
między rozdziayami i paragrafami w ramach da-
nego dziayu klasyfikacji budżetowej, 

3) przekazania kierownikom innych jednostek orga-
nizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków, 

4) lokowania wolnych Wrodków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsyugę budżetu gminy. 

§ 16 

Wykonanie uchwayy powierza się Wójtowi Gminy 
Łagiewniki. 

§ 17 

Uchwaya wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
ogyoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoWląskiego oraz na tablicy ogyoszeń Urzędu 
Gminy. 
 
 
 

PRZEWKDNICZPCA 
RADY GMINY 

 
KRYSTYNA MARCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 1ó6/XXVI/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gbidż Mżsłaa wiGe da r a 200ó 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „e”, 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. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokoWci 23.8ó2.750 zł, 
w tym: 
– dochody bieżące 23.2ó2.750 zł 
– dochody majątkowe 600.000 zł 
szczegóyowy podziay dochodów wedyug źródey za-
wiera zayącznik nr 1. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokoWci 
23.075.750 zł, w tym; 
– wydatki bieżące 20.607.670 zł 
– wydatki majątkowe 2.468.080 zł 
szczegóyowy podziay wydatków w ukyadzie dzia-
yów i rozdziayów klasyfikacji budżetowej zawiera 
zayącznik nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 szczegóyowo 
okreWla zayącznik nr 3. 

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokoWci 
2.343.080 zł, wykaz zadań inwestycyjnych 
przyjętych do realizacji okreWla zayącznik nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
Wrodków pochodzących z funduszy struktural-
nych szczegóyowo okreWla zayącznik nr 5. 

§ 3 

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokoWci 
817.000 zł przeznacza się na spyatę rat poży-
czek do: 
– Narodowego Funduszu Kchrony Środowiska i 

Gospodarki  Wodnej  w wysokoWci 250.000 
zy 

– Wojewódzkiego Funduszu Kchrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokoWci 
567.000 zy 

2. Rozchody budżetu w wysokoWci 817.000 zł, 
zgodnie z zayącznikiem nr 6. 

§ 4 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokoWci 
3.0ó2.7ó1 zł zgodnie z zayącznikiem nr 7. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej w wysokoWci 1.000 zy zgodnie  
z zayącznikiem nr 8. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
wykonywanych na podstawie porozumień mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego  
w wysokoWci 130.000 zy zgodnie z zayącznikiem 
nr 9. 

§ 5 

Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytuyu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na reali-
zację zadań okreWlonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i narkomanii. 

§ 6 

Plan dochodów i wydatków dla dochodów wya-
snych jednostek budżetowych: 
– dochody w wysokoWci 364.037 zł 
– wydatki w wysokoWci 373.213 zł zgodnie  

z zayącznikiem nr 10. 

§ 7 

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury 
na kwotę – 430.000 zł, oraz dotacje celowe na 
zadania wyasne gminy realizowane przez podmioty 
należące i nienależące do sektora finansów publicz-
nych na yączną kwotę 587.00 zł, zgodnie zayączni-
kiem nr 11. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Kchrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej: 
– przychody w wysokoWci 400.000 zł 
– wydatki w wysokoWci 161.000 zł, zgodnie  

z zayącznikiem nr 12. 

§ 9 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysoko-
Wci 40.000 zł oraz rezerwę celową w wysokoWci 
10.000 zł na realizację zadań wyasnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartoWciowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejWciowego deficytu bu-
dżetu do wysokoWci 300.000 zł. 
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2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydat-
ków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 
programy i projekty realizowane ze Wrodków Unii 
Europejskiej lub  bezzwrotnych Wrodków zagra-
nicznych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokoWci okreWlonej  
w zayącznikach nr 3 i nr 5. 

3) zaciągania zobowiązań z tytuyu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna do 
zapewnienia ciągyoWci dziayania gminy, których 
termin zapyaty upyywa w roku następnym do 
kwoty 500.000 zł. 

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyyą-
czeniem przeniesień wydatków między dziayami, 

5) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień w 
planie wydatków oraz w planie dochodów wya-
snych i wydatków nimi finansowanych, 

§ 11 

Prognozę yącznej kwoty dyugu na koniec roku i lata 
następne okreWla zayącznik nr 13. 

§ 12 

Wykonanie Uchwayy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13 

Uchwaya wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
noWląskiego oraz na tablicy ogyoszeń Urzędu Gminy. 
 

PRZEWKDNICZPCA 
RADY GMINY 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY SUHIKÓW 
NR XXV/208/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gbidż Suliayw da r a 200ó 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gmi-
ny w wysokoWci 15.368.385,00 zł 
z tego: 
1) dochody bieżące w wysokoWci   
  14.251.705,00 zy 
2) dochody majątkowe w wysokoWci  
  1.116.680,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokoWci 
 15.203.634,00 zł 

z tego: 
1) wydatki bieżące w wysokoWci 
  13.395.336,00 zy 

w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 

wysokoWci  5.947.995,00 zy 
b) dotacje z budżetu w wysokoWci   
  552.620,00 zy 
c) wydatki na obsyugę dyugu gminy w wyso-

koWci  285.500,00 zy 
2) wydatki majątkowe w wysokoWci  
  1.808.298,00 zy 

w tym: 
a) inwestycje w wysokoWci 1.808.298,00 zy 

zgodnie z zayącznikiem nr 2. 
3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysoko-

Wci 164.751,00 zł z przeznaczeniem na plano-
waną spyatę rat pożyczek i kredytu. 

§ 2 

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokoWci 
606.649,00 zy i rozchody budżetu gminy w wyso-
koWci 771.400,00 zy zgodnie z zayącznikiem nr 3.  

§ 3 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokoWci 
150.000,00  zy. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokoWci 
350.000,00 zy z przeznaczeniem na: 
1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany 

wynagrodzeń osobowych pracowników wraz 
z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokoWci 
340.000,00 zy, 

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego w wysokoWci 10.000,00 zy. 

§ 4 

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych gminie ustawami 
w wysokoWci: 
1) dochody  1.697.235,00 zy 
2) wydatki  1.697.235,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 4. 

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami, podlegające 
przekazaniu do budżetu państwa w wysokoWci 
12.000,00 zy  zgodnie z zayącznikiem nr 5. 

§ 5 

Ustala się  przychody i wydatki zakyadu budżeto-
wego w wysokoWci: 
1) przychody  642.020,00 zy 
2) wydatki   657.088,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 6. 

§ 6 

Ustala się dochody wyasne jednostek budżetowych 
i wydatki nimi finansowane w wysokoWci: 
1) dochody   187.000,00 zy 
2) wydatki   187.000,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 7. 

§ 7 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Kchrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokoWci: 
1) przychody  62.000,00 zy 
2) wydatki     105.500,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 8. 

§ 8 

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytuyu dotacji 
podmiotowych w wysokoWci 360.000,00 zy, z tego 
dla:  
1) samodzielnego publicznego zakyadu opieki zdro-

wotnej        10.000,00 zy 
2) samorządowej instytucji kultury w wysokoWci 

            350.000,00 zy 
zgodnie z zayącznikiem nr 9. 

§ 9 

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytuyu dotacji 
celowych na zadania realizowane przez podmioty 
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niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie-
dziayających w celu osiągnięcia zysku w wysokoWci 
158.620,00 zy, z tego na zadania: 
1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wyso-

koWci          83.620,00 zy 
2) w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysoko-

Wci           75.000,00 zy 

§ 10 

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytuyu dotacji 
celowych na zadania realizowane na podstawie 
zawartych porozumień (umów) z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego w wysokoWci 
34.000,00 zy zgodnie z zayącznikiem nr 10. 

§ 11 

Ustala się dochody z tytuyu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokoWci 
54.300,00 zy i wydatki na realizację zadań ujętych 
w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów uzależnień w wysokoWci 55.000,00 zy. 

§ 12 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie  
z zayącznikiem nr 11. 

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

§ 13 

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się Wrodki 
do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysoko-
Wci 60.000,00 zy  zgodnie z zayącznikiem nr 13. 

§ 14 

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych  
z tytuyu emisji papierów wartoWciowych oraz 
kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budże-
towym na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejWciowego deficytu budżetu gminy w wyso-
koWci 1.500.000,00 zy. 

2. Ustala się limit zobowiązań dyugoterminowych  
z tytuyu pożyczek zaciągniętych na sfinansowa-
nie wydatków inwestycyjnych w wysokoWci 
606.649,00 zy.  

§ 15 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zacią-
gania zobowiązań: 
1) z tytuyu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartoWciowych na pokrycie występu-

jącego w ciągu roku przejWciowego deficytu 
budżetu do wysokoWci ustalonego limitu, 

2) na finansowanie wieloletnich programów in-
westycyjnych do wysokoWci kwot ustalonych 
w zayączniku nr 12, 

3) z tytuyu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
gyoWci dziayania gminy i których termin zapya-
ty upyywa w roku następnym, do wysokoWci 
1.500.000,00 zy. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do: 
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiędzy  rozdziayami i paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej w ramach tego samego 
dziayu,  

2) przekazania kierownikom jednostek organiza-
cyjnym gminy uprawnień do zaciągania zo-
bowiązań z tytuyu umów, których realizacja 
w roku następnym jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągyoWci dziayania jednostki i termin 
zapyaty upyywa w roku następnym, 

3) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień 
między paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w planie dochodów wyasnych i wydatków z 
nich finansowanych, 

4) lokowania wolnych Wrodków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank ob-
syugujący budżet. 

§ 16 

Ustala się prognozę yącznej kwoty dyugu na koniec 
roku budżetowego w wysokoWci 5.586.625,46 zy 
oraz możliwoWci jego spyaty w latach następnych, 
zgodnie z zayącznikiem nr 14. 

§ 17 

Wykonanie uchwayy powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 18 

Uchwaya wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
ogyoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoWląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWKDNICZPCY RADY 
 

JACEK STASZCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8384  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8385  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8386  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8387  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8388  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8389  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8390  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8391  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8392  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8393  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8394  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8395  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8396  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8397  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8398  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8399  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8400  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8401  – Poz. 1470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8402  – Poz. 1470 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8403  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8404  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8405  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8406  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8407  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8408  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8409  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8410  – Poz. 1470 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa DolnoWląskiego Nr 68 –  8411  – Poz. 1470 

 
 



 
 –  8412  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegyych oraz zayączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– DolnoWląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocyawiu, 50-951 Wrocyaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

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

– DolnoWląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocyawiu Delegatura w Waybrzychu, 58-300 Waybrzych, ul. Syowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesyanego zamówienia w DolnoWląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocyawiu – Zakyadzie Kbsyugi 

Urzędu, 50-951 Wrocyaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyyożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej DolnoWląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocyawiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocyaw, tel. 0-71/340-62-54. TreWć wydawanych dzienników dostępna jest  

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