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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC  
NR XXXIII/290/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu miasta na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, „i”, art. 51 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 
ust. 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174, 
art. 175, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, 
art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 
1420; Dz. U. z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, 
poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr187, poz. 1381, Nr 249, 
poz. 1832, Dz. U. z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 
poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112) Rada Mia-
sta Bolesławiec uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu w wysokoDci 
130.925.151 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: 
1.1. dochody własne w wysokoDci 
  98.864.475 zł 
1.2. subwencję ogólną w wysokoDci 
  17.602.511 zł 
1.3. dotacje celowe w wysokoDci 
  14.458.165 zł 

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 
1.1. dochody bieżące w wysokoDci 
  89.831.908 zł 
1.2. dochody majątkowe w wysokoDci 
  41.093.243 zł 

3. Ustala się wydatki budżetu w wysokoDci 
150.122.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: 
3.1. wydatki bieżące w wysokoDci 
  83.116.019 zł 

w tym: 
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń w wysokoDci 
 29.055.723 zł 

b) dotacje z budżetu w wysokoDci 
  12.216.630 zł 
c) wydatki na obsługę długu gminy w wy-

sokoDci 1.939.135 zł 
d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w 

wysokoDci 140.000 zł 
3.2. wydatki majątkowe w wysokoDci 
  67.006.398 zł 

w tym: 
a) inwestycje w wysokoDci 
  66.481.398 zł 
b) udziały 525.000 zł 

4. Deficyt budżetu w wysokoDci 19.197.266 zł. 

§ 2 

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 
30.150.000 zł i rozchody budżetu na kwotę 
10.952.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą 
przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu  
i pożyczki oraz z emisji obligacji. 

3. Prognozę kwoty długu i spłat na 2009 r. i lata 
następne okreDla załącznik nr 4. 

4. Prognozę stanu zadłużenia budżetu na 31 grud-
nia 12.2009 r. okreDla załącznik nr 5. 

§ 3 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
koDci 417.115 zł, co stanowi 0,28% wydatków 
budżetowych. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokoDci 
3.946.400 zł, co stanowi 2,63% wydatków 
budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie 
wydatków: 
2.1. bieżących na wypłatę odpraw pracowni-

czych oraz podwyżki wynagrodzeń dla na-
uczycieli w wysokoDci 1.396.400 zł, 

2.2. bieżących na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego w kwocie 
50.000 zł, 

2.3. inwestycyjnych na udział własny w pro-
gramach pomocowych oraz na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne w wysokoDci 
2.500.000 zł. 

§ 4 

1. 1.OkreDla się dochody i wydatki budżetu zwią-
zane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych gminie usta-
wami w wysokoDci 9.107.876 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 6. 

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie, podlegające przekazaniu do 
budżetu państwa w wysokoDci 116.000 zł,  
z tego: 
– dział 750 Administracja publiczna rozdział 

75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za 
wydanie dowodu osobistego 90.000 zł 

– dział 852 Opieka społeczna 26.000 zł 
• rozdział 85203 ODrodki wsparcia z tytułu 

opłat za usługi                       3.000 zł 
• rozdział 85212 rwiadczenia rodzinne, za-

liczka alimentacyjna oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia społecznego z tytułu rozliczeń z lat 
ubiegłych             20.000 zł 

• rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze z tytułu opłat 
za usługi            3.000 zł 

§ 5 

OkreDla się dochody i wydatki budżetu związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 
podstawie porozumień w wysokoDci 30.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 6 

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budże-
towych: 
1.1. przychody w wysokoDci 9.394.626 zł, w 

tym dotacja z budżetu w wysokoDci  
  5.550.000 zł 
1.2. wydatki w wysokoDci 9.384.952 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

2. Ustala się dotację podmiotową dla Miejskich 
Przedszkoli Publicznych w wysokoDci 

 4.525.000 zł 
z tego: 
– MPP nr 1  648.000 zł 
– MPP nr 2  506.000 zł 
– MPP nr 3  641.000 zł 
– MPP nr 4  616.000 zł 
– MPP nr 5  630.000 zł 
– MPP nr 6  484.000 zł 
– MPP nr 7  1.000.000 zł 

3. Ustala się dotację przedmiotową dla Miejskiego 
ODrodka Sportu i Rekreacji w wysokoDci 
1.025.000 zł z tytułu dopłat do kosztów usług 
Dwiadczonych przez zakład. 

§ 7 

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa 
pomocniczego: 
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1.1. przychody w wysokoDci 346.170 zł, w 
tym dotacja z budżetu w wysokoDci 

  225.830 zł 
1.2.wydatki w wysokoDci 346.170 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Domu 
Dziennego Pobytu w wysokoDci 225.830 zł z 
tytułu dopłaty do jednego osobodnia. 

§ 8 

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych 
w wysokoDci 233.677 zł i wydatki nimi finansowa-
ne w wysokoDci 234.724 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 10. 

§ 9 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony rrodowiska i Gospodarki 
Wodnej: 
– przychody 220.000 zł 
– wydatki 384.725 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 10 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-
sokoDci 3.896.800 zł 
w tym: 
1.1. dla samorządowych instytucji kultury w 

wysokoDci 3.191.820 zł, 
a) Bolesławiecki ODrodek Kultury 
  1.439.000 zł 

w tym: 
– z rozdziału 85154 23.000 zł 

b) Miejska Biblioteka Publiczna 
  853.370 zł 
c) Muzeum Ceramiki 899.450 zł 

1.2. dla działających na terenie gminy publicz-
nych i niepublicznych szkół i placówek 
oDwiatowo-wychowawczych w wysoko-
Dci  672.980 zł 
a) szkoły podstawowe niepubliczne  

o uprawnieniach szkół publicznych 
   87.000 zł 
b) odział przedszkolny w szkole niepu-

blicznej o uprawnieniach szkół publicz-
nych 23.680 zł 

c) punkt przedszkolny 39.300 zł 
d) I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 
  270.000 zł 
e) II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 
  253.000 zł 

1.3. dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu na dofinansowanie funkcjonowania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysoko-
Dci 32.000 zł 

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokoDci  
  1.537.000 zł 

z tego: 
2.1. na zadania własne gminy realizowane 

przez podmioty należące i nienależące do 
sektora finansów publicznych w wysoko-
Dci 1.237.000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 12. 
2.2. na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków w wyso-
koDci 300.000 zł 

§ 11 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań wspólnych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego: 
– dochody w wysokoDci 599.360 zł 
– wydatki w wysokoDci 7.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 13. 

§ 12 

Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finan-
sową miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 
w wysokoDci 1.516.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 13a, w tym: 
– wydatki bieżące 1.000.000 zł 
– wydatki inwestycyjne 516.000 zł 

§ 13 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokoDci 
820.000 zł i wydatki na realizację zadań okreDlo-
nych: 
– w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokoDci 
  750.000 zł 
– w Gminnym programie przeciwdziałania narko-

manii w wysokoDci 70.000 zł 

§ 14 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z 
załącznikiem nr 14. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych, 
zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16. 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, reali-
zowane z udziałem Drodków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepod-
legających zwrotowi Drodków pomocy zagra-
nicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17. 

§ 15 

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów  
o wartoDci powyżej 25.000 zł w brzmieniu załącz-
nika nr 18. 

§ 16 

Ustala się wielkoDć zatrudnienia i limitów funduszu 
wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy 
zgodnie z załącznikiem nr 19. 

§ 17 

1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych  
z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ro-
ku budżetowym na pokrycie występującego  
w ciągu roku przejDciowego deficytu budżetu w 
wysokoDci 8.000.000 zł 

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z 
tytułu: 
– pożyczek zaciągniętych na zadanie inwesty-

cyjne 1.595.635 zł 
– emisji obligacji 28.000.000 zł 
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– kredytów na sfinansowanie planowanego de-
ficytu 404.365 zł 

§ 18 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania 
zobowiązań: 
– z tytułu kredytu na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejDciowego deficytu budżetu 
do wysokoDci ustalonego limitu, 

– z tytułu realizacji wieloletnich programów in-
westycyjnych oraz programów i projektów 
objętych dofinansowaniem ze Drodków UE i 
innych niepodlegających zwrotowi Drodków 
pomocy zagranicznej – do wysokoDci kwot 
ustalonych w załączniku nr 15, 16 i 17, 

– z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głoDci działania gminy i których termin zapła-
ty upływa w roku następnym do kwoty 
1.000.000 zł. 

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 
– dokonywania przeniesień w planie wydatków 

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-
cji budżetowej w ramach tego samego działu, 

– 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 za wyjątkiem wynagrodzeń, pochod-
nych od wynagrodzeń oraz wydatków inwe-
stycyjnych, 

– przekazania uprawnień jednostkom organiza-
cyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec do za-
ciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłoDci działania jednostki i 
termin zapłaty upływa w roku następnym,  

– dokonywania zmian zakresu rzeczowego za-
dań remontowych i inwestycyjnych, 

– lokowania wolnych Drodków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ 20 

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

PRZEWODNICZZCA RADD 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE  
NR XXXI/148/2008 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, litera e oraz pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, 
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 z późn. zm.) oraz 
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Drodowiska  
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokoDci 
                                                    11.795.317 zł 

z tego: 
1) dochody bieżące                      8.763.579 zł 

z tego: 
a) dochody z podatków i opłat  1.798.700 zł 
b) udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa      2.141.813 zł 
c) dochody z majątku gminy        262.000 zł 
d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu                                  76.000 zł 
e) wpływy z usług                      157.700 zł 
f) pozostałe dochody własne         46.250 zł 
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z za-
kresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 
                                            874.234 zł 

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin                             118.985 zł 

i) dochody jednostek samorządu terytorial-
nego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami                   8.400 zł 

j) subwencje ogólne z budżetu państwa 
                                         3.279.497 zł 
w tym: 
– częDć oDwiatowa             2.937.220 zł 
– częDć wyrównawcza          342.277 zł 

2) dochody majątkowe                 3.031.738 zł 
z tego: 
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własnoDci  oraz prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomoDci          491.738 zł 

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  przysługujące-
go osobom fizycznym w prawo własnoDci 
                                                8.000 zł 

c) dotacje celowe otrzymane z funduszy ce-
lowych na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych gminy          1.000.000 zł 

d) Drodki na dofinansowanie własnych inwe-
stycji gmin pozyskane z innych źródeł 
                                         1.532.000 zł 

Dochody w podziale na dochody bieżące i ma-
jątkowe oraz według działów klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokoDci 
                                                    12.444.467 zł 

z tego: 
1) wydatki bieżące                       8.562.317 zł 

w tym: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń                                   4.840.671 zł 
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację 
zadań publicznych                    73.000 zł 

c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 
                                            405.000 zł 

d) wydatki na realizację zadań okreDlonych w 
programach zwalczania narkomanii oraz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych                          76.000 zł 

e) wydatki na obsługę długu        150.000 zł 
f) dotacje celowe  na zadania realizowane na 

podstawie zawartych porozumień 4.260 zł 
2) wydatki majątkowe                  3.882.150 zł 

w tym: 
– wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych                                 3.882.150 zł 
Podział wydatków budżetowych w układzie dzia-
łów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 
Podział dochodów i wydatków w układzie dzia-
łów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 
układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budże-
towej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały.  

§ 2 

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokoDci 
                                                         649.150 zł 

Deficyt o którym mowa wyżej zostanie sfinan-
sowany Drodkami pochodzącymi z kredytów.  

2. Ustala się przychody w postaci kredytów w 
wysokoDci                                   1.270.000 zł 
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3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek 
i kredytów w wysokoDci, z tego:        620.850 
zł 
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony rrodowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 241.600 zł 
2) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 

Warszawie                                 313.250 zł 
3) Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław 

                                                           66.000 zł 
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów 
okreDla załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 
roku budżetowego w kwocie 3.483.200 zł oraz 
możliwoDci jego spłaty w latach następnych zgod-
nie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Ustala się dochody własne  jednostek budżetowych 
i wydatki nimi sfinansowane w następujących kwo-
tach: 
a) dochody                                            6.550 zł 
b) wydatki                                             6.550 zł 
Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane 
przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
rrodowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w na-
stępujących kwotach: 
a) przychody                                          8.100 zł 
b) wydatki                                             8.100 zł 
Plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu 
Ochrony rrodowiska i Gospodarki Wodnej przed-
stawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
w kwocie: 
a) dochody                                         874.234 zł 
b) wydatki                                         874.234 zł 
Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań 
zleconych gminie okreDla załącznik nr 10 do niniej-
szej uchwały. 

§ 7 

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań publicz-
nych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się 
w następujących kwotach: 
a) ODrodek Kultury                              340.000 zł 
b) Biblioteka                                         65.000 zł 
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w 
wysokoDci 1.000 zł. 

§ 10 

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wiel-
koDć nakładów na realizację tych zadań zgodnie z 
załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 11 

Dotacje celowe na zadania realizowane na podsta-
wie zawartych porozumień stanowi załącznik nr 14 
do niniejszej uchwały.  

§ 12 

Wydatki na zadania współfinansowane Drodkami 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zawiera 
załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.  

§ 13 

Limit wydatków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne okreDla załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.  

§ 14 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w 

przypadku nieterminowej realizacji dochodów w 
maksymalnej wysokoDci 2.000.000 zł. Zacią-
gnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia  
31 grudnia 2009 roku. 

2) dokonywania zmian w planie wydatków polega-
jących na przenoszeniu wydatków między roz-
działami i paragrafami w ramach danego działu. 

3) lokowania wolnych Drodków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu gminy. 

§ 15 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania 
zobowiązań: 
1) na finansowanie wydatków związanych z reali-

zacją wieloletnich programów inwestycyjnych 
do wysokoDci kwot ustalonych w załączniku nr 16, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło-
Dci działania gminy i których termin zapłaty upły-
wa w roku następnym do kwoty 500.000 zł. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i pod-
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa DolnoDląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZZCD 
RADD MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO
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UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA  
NR XXXI/155/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 1O ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2001 r., poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 180; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), 
oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, 
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Rada Gminy Gromadka 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Prognozowane dochody budżetu gminy w wysoko-
ści: 18 844 868 27 zł 
z tego 
1. dochody bieżące 13 584 498 00 zł 

– z podatków i opłat 4 203 800,00 zł  
– z udziałów w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 1 597 208,00 zł 
– z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 55 000,00 zł  
– z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone 

gminie z zakresu administracji rządowej  
 2 185 033,00 zł 

– z tytułu dotacji do zadań własnych gminy 
 435 080,00 zł 
– w tym dotacje z budżetu UE 91 395,00 zł 

– częDć wyrównawcza subwencji ogólnej  
 886 117,00 zł 

– częDć oDwiatowa subwencji ogólnej  
 3 960 450,00 zł 

– dochody z usług  240 660,00 zł 
– pozostałe  21 150,00 zł 

2. dochody majątkowe 5 260 370 27 zł 
– z tytułu dotacji do inwestycji gminnych  

 3 848 970,27 zł 
– dotacje z budżetu UE 2 2 2   0,2  zł 
– dotacje z krajowych funduszy celowych  

                                  30  000,00 zł 

– dotacje z budżetu  

państwa                     330 000,00 zł 

– dotacje z budżetu innych samorządów  

                                      39 200,00 zł 

– z tytułu udziałów finansowych osób w inwe-
stycjach gminnych 125 400,00 zł 

– z tytułu sprzedaży majątku gminy  
 1 286 000,00 zł 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł   
z podziałem wg klasyfikacji budżetowej zawiera 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wydatki budżetu gminy w wysokości  
21 698 753 19 zł 

z tego: 
1. wydatki bieżące  w tym:  13 439 266 46 zł 

– wynagrodzenia i pochodne  5818 499,00 zł 
– dotacje z budżetu gminy  1 557 293,00 zł 
– wydatki na realizację zadań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów al-
koholowych i narkomanii  55 000,00 zł 

– wydatki na obsługę długu gminy  
 83 530,00 zł 

2. wydatki majątkowe  8 259 486 73 zł 
z tego: 
– wydatki na finansowanie inwestycji na ma-

jątku gminy  7 939 486,73 zł 
w tym: 
– wydatki na realizacją WP1 6 563 286, 3 zł 

– dotacje na inwestycje dla zakładu budżeto-
wego gminy  20 000,00 zł 

– dotacje do zadań inwestycji wspólnych sa-
morządów  300 000,00 zł 

Szczegółowy podział wydatków według rodzajów 
w podziale na działy  rozdziały i paragrafy zawiera 
załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Deficyt budżetowy w kwocie 2 853 884,92 zł, 
który będzie finansowany przychodami z pożyczek 
długoterminowych, zaciągniętych w WFOriGW 
Wrocław, długoterminowym kredytem bankowym 
zaciągniętym na inwestycje oraz Drodkami wolnymi 
pochodzącymi z nadwyżek Drodków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

§ 4 

Przychody gminy w wysokoDci  3 321 394,92 zł 
Rozchody gminy w wysokoDci     467 510,00 zł 
Rozchody gminy pokryte będą Drodkami wolnymi 
pochodzącymi z nadwyżek Drodków pieniężnych na 
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rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów gmi-
ny określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych, 
otrzymanych z budżetu państwa, na finansowanie 
zadań zleconych gminie z zakresu administracji 
rządowej, w kwocie 2 185 033,00 zł. 
Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków z tego 
tytułu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu 
gminy, związanych z realizacją zadań gminy wraz  
z okreDleniem ich rodzaju i wysokoDci. 
Wykaz wraz z kwotami dotacji  wyszczególnia się 
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Plan finansowy dochodów, związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie ustawami, podlegających przekazaniu do 
budżetu państwa – w wysokoDci 12 000,00 zł. 
Szczegółowy plan dochodów związanych z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej zleco-
nych gminie określa załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

§ 8 

Przychody i koszty zakładów budżetowych: 
– przychody w wysokoDci:  1 021 235,00 zł 

w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu jst  
                                       620 915,00,00 zł  

dotacje celowe z budżetu jst 20 000,00 zł 
z tego: na inwestycje     20 00,00 zł 

– koszty (wydatki bieżące) wysokoDci:  
 1 001 235,00 zł  

– koszty (wydatki majątkowe) wysokoDci:  
 20 000,00 zł 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżeto-
wych określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) jednoroczne do 
zrealizowania w 2009 r. w kwocie 1 696 000,00 zł 
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do 
realizacji zawiera załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 10 

Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwe-
stycyjnymi, przypadające do realizacji przez Gminę 
Gromadka w 2009 r. w kwocie 6 563 486,73 zł. 
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do 
realizacji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej 
uchwały. 

§ 11 

Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwe-
stycyjnym, dotyczące dwóch kolejnych okresów 
budżetowych, tj. dla lat 2010 i 2011 
Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik 
nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 12 

Limity wydatków w 2009 r. na projekty realizowa-
ne ze Drodków pochodzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej w kwocie 6 221 315,19 zł. 
Wykaz wydatków do realizacji ze środków fundu-
szy UE zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 13 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
wspólnych, realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
kwotę udziału gminy w wysokoDci 327 800,00 zł. 
Wykaz zadań zawiera załącznik nr 12 do niniejszej 
uchwały. 

§ 14 

Plan finansowy dochodów własnych jednostki bu-
dżetowej gminy – Zespół Szkół w Gromadce. Plan 
finansowy dochodów jednostki budżetowej zawiera 
załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 15 

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 
rrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.: 
– przychody w wysokoDci  5 000,00 zł 
– wydatki w wysokoDci     18 720,00 zł 
Plan przychodów i wydatków funduszu zawiera 
załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 16 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz finansowane z tego 
źródła wydatki okreDlone w gminnym programie 
profilaktyki i zwalczania narkomanii: 
– dochody w wysokoDci 55 000,00 zł 
– wydatki w wysokoDci  55 000,00 zł 
Zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 15 
do niniejszej uchwały. 

§ 17 

Prognozę kwoty długu publicznego gminy i jego 
spłaty na lata 2009–2019. 
Szczegółowy wykaz długu kwot do spłaty  wskaź-
ników relacji zadłużenia wyszczególnia się w za-
łączniku nr 16 do niniejszej  uchwały. 

§ 18 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go w wysokoDci 2 504 000,00 zł, z czego: z cze-
go: 
– na pokrycie występującego w ciągu roku przej-

Dciowego deficytu budżetu gminy 300 000,00 zł 
– na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

gminy 2 204 000,00 zł. 

§ 19 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań gminy na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejDciowego deficytu budżetu gmi-
ny, do wysokoDci 300 000,00 zł. 
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2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w 
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłoDci działania jednostki i których termin za-
płaty upływa w roku następnym, do wysokoDci 
205 000,00 zł 

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania 
zmian w budżecie gminy polegających na prze-
sunięciach wydatków między rozdziałami i para-
grafami klasyfikacji budżetowej w ramach dzia-
łu. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kie-
rownikom jednostek i zakładów budżetowych 
gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w 
planie finansowym jednostki, planowanych wy-
datków między rozdziałami i paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej w ramach działu, z wyłącze-
niem wydatków grupowanych w paragrafach: 
4010, 4040, 4110, 4120. 

5. Ustala się maksymalną wysokoDć poręczenia, 
które może w 2009 roku udzielić Wójt Gminy 
Gromadka, wynoszącą 60 000,00 zł. 

 

 

 

§ 20 

Rezerwę budżetową w 2009 roku w wysokoDci 
110 000,00 zł, w tym: 
– ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprze-

widziane w wysokoDci do 1% wydatków budże-
tu gminy: 100 000,00 zł 

– celowa rezerwa budżetowa na wydatki nieprze-
widziane z przeznaczeniem na zarządzanie kry-
zysowe w wysokoDci 10 000,00 zł. 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoDląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZZCD 

RADD GMIND 
 

RYSZARD KAWKA
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLEW 
NR XXVII/110/2008 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminy Niechlów na rok 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 
189 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 
ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) 
Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wy-
sokoDci 14.087.145 zł, z tego: 
– dochody bieżące w kwocie 12.097.395 zł 
– dochody majątkowe w kwocie 1.989.750 zł. 

2. Dochody budżetu okreDla załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują  
w szczególnoDci: 
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań  zleco-
nych ustawami w wysokoDci 2.393.381 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie i innych 
zadań zleconych ustawami, które podlegają przeka-
zaniu do budżetu państwa na 2009 r. okreDla za-
łącznik nr 4. 

§ 2 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wy-
sokoDci 16.850.785 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują: 
1) wydatki bieżące w wysokoDci 12.091.285 zł, 

w tym na:   
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń 5.561.203 zł,  
b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samo-

rządowych instytucji kultury 349.300 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
zadań zleconych stowarzyszeniom  

  75.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6, 

d) dotacje celowe na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie wła-
snych zadań bieżących 4.835 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 

e) wydatki na obsługę długu   66.520 zł 
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokoDci 

4.759.500 zł, w tym na: 
a) inwestycje,  4.757.500 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów w la-
tach 2009–2011, zgodnie z załącznikiem nr 9.  

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
Drodków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod-
legające zwrotowi Drodki z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także 
inne Drodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 
nr 10. 

5. Kwota wydatków okreDlona w ust. 1 obejmuje: 
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakre-

su administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami w wysokoDci 2.393.381 zł, 
zgodnie z załącznikiem  nr 3. 

§ 3 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwo-
cie 65.700 zł i wydatki na realizację zadań okre-
Dlonych w programie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych w wysokoDci 
63.700 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań okreDlo-
nych w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii w wysokoDci 2.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 4 

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.763.640 zł, po-
większony o kwotę rozchodów w wysokoDci  
405.782 zł, zostanie sfinansowany przychodami 
z tytułu: 
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 932.422 zł 
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
  2.237.000 zł 

2. Przychody i rozchody budżetu okreDla załącznik 
nr 12. 

§ 5 

Tworzy się rezerwy:   
1) ogólną w wysokoDci 100.000 zł; 
2) celowe w wysokoDci 18.000 zł, z tego: 
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a) na realizację zadań własnych z zakresu za-
rządzania kryzysowego 18.000 zł. 

§ 6 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych 
dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem 
nr 13. 

§ 7 

OkreDla się plany przychodów i wydatków: 
1) zakładów budżetowych: przychody w wysokoDci 

1.161.550 zł, wydatki w wysokoDci 1.161.550 
zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wy-
sokoDci 112.150 zł, wydatki w wysokoDci 
112.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony rrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokoDci: 
1) przychody 75.000 zł 
2) wydatki 277.600 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 16. 

§ 9 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartoDciowych w kwocie 3.228.250 zł,  
z tego na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przej-

Dciowego deficytu budżetu 991.250 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 

2.237.000 zł. 

§ 10 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobo-
wiązań: 
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne, do wysokoDci kwot okre-
Dlonych w załączniku nr 9. 

2) na finansowanie programów i projektów reali-
zowanych ze Drodków z budżetu Unii Europej-
skiej oraz niepodlegających zwrotowi Drodków  
z pomocy udzielonej przez państwa członkow-

skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), a także innych Drodków pocho-
dzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegają-
cych zwrotowi, do wysokoDci kwot okreDlonych 
w załączniku nr 10. 

3) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłoDci 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w ro-
ku następnym do wysokoDci 100.000 zł. 

§ 11 

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

pierów wartoDciowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku budżetowego deficytu budże-
tu do wysokoDci ustalonego limitu, 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na 
przeniesieniach w planie wydatków między pa-
ragrafami i rozdziałami w ramach działu za wy-
jątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, 

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

§ 12 

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

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Niechlów. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega pu-
blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
DolnoDląskiego. 

 
 

PRZEWODNICZZCD 
RADD GMIND 

 
MIROSŁAW SORNAT 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

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

– DolnoDląskiego 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 DolnoDląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

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