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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
NR XXXII/183/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminw na roi  009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i lit. „i" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2,
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala,
co następuje:
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§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości  4. 70.336 zł
z tego:
– dochody majątkowe w wysokości     350.000 zł
– dochody bieżące w wysokości     23.920.336 zł

z tego:
– dochody własne w wysokości      8.771,088 zł
– subwencja ogólna w wysokości     9.456.708 zł
– dotacje celowe w wysokości         5.692.540 zł

zgodnie z załączniiiem nr 1 i  

§ 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości  7.8 1.876 zł
– wydatki bieżące w wysokości     22.616.076 zł

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości       7.389.022 zł
– dotacje z budżetu w wysokości 1.746.119 zł
– wydatki na obsługę Gminy w wysokości

                                                420.000 zł
– wydatki majątkowe w wysokości   5.205.800 zł

zgodnie z załączniiiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.551.540 zł zo-
stanie pokryty przychodami pochodzącymi z: –
zaciągniętych kredytów w kwocie 3.551.540 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.105.000 zł,
rozchody w wysokości 1.553.460 zł zgodnie z
załączniiiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 250.000 zł
2) celową w wysokości 1.130.000 zł, z przezna-

czeniem na:
a. remonty budynków we wspólnotach na do-

płatę kosztów związanych z udziałem Gminy
oraz dopłata do wspólnot na fundusz remon-
towy za udział Gminy w przypadku niższego
czynszu opłaconego przez lokatora –
150.000 zł

b. zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł
c. nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum,

przedszkoli, waloryzację wynagrodzeń pra-
cowników oświaty, fundusz świadczeń so-
cjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
awanse nauczycieli, odprawy emerytalne –
800.000 zł

d. odprawy emerytalne dla pracowników jedno-
stek oprócz OKiS, ŻUK i ABK oraz waloryza-
cję wynagrodzeń dla pracowników jednostek
oprócz ŻUK, ABK i OKiS – 150.000 zł.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wyso-
kości 4.633.760 zł oraz dochody związane z reali-
zacja tych zadań, podlegające przekazaniu do bu-
dżetu państwa w wysokości 33.000 zł, zgodnie z
załączniiiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i
wydatki na realizację zadań określonych:

– w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w wysokości
120.000 zł

– w gminnym programie przeciwdziałania narko-
manii w wysokości 15.000 zł.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżeto-
wych:
przwchodw – 4.306.459 zł
wwdatii – 4.168. 77 zł
zgodnie z załączniiiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
– samorządowych instytucji kultury w wysoko-

ści 564.619 zł
– działających na terenie Gminy publicznych

przedszkoli w wysokości 1.084.500 zł
zgodnie z załączniiiem nr 7

2. Dotacje celowe w wysokości 107.000 zł z tego:
– na cele publiczne związane z realizacją zadań

Gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 107.000 zł

zgodnie z załączniiiem nr 8
– na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej określony w załączniiu nr 9.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości
248.600 zł, zgodnie z załączniiiem nr 10.

§ 11

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych
zadań inwestycyjnych, zgodnie z załączniiiem nr
11.

§ 12

Ustala się łączną kwotę długu na koniec 2009 roku
w wysokości 8.836.331 zł oraz spłaty Gminy na
rok 2009 i lata następne zgodnie z załączniiiem nr
1 .

§ 13

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu
na pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu budżetu w wysokości
1.200.000 zł

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobo-
wiązań:
– z tytułu kredytów na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości ustalonego limitu
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– z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania Gminy, których termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
1.200.000 zł.

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

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-
cji budżetowej w danym dziale

– udzielanie w roku budżetowym pożyczek do
łącznej kwoty 100.000 zł

– udzielanie w roku budżetowym poręczeń i
gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł

– lokowania wolnych  środków  budżetowych
na  rachunkach  innych  banków niż prowa-
dzący obsługę.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kie-
rownikom jednostek budżetowych uprawnień do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki, któ-
rych termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty
wydatków dokonanych w tym samym roku bu-

dżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące
wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków
w tym roku budżetowym,

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty
wydatków dokonanych w poprzednich latach
budżetowych podlegają odprowadzeniu na do-
chody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Leśnej.

§ 17

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

PRZEWODNIPZZPW RADW

WALTER STRASZAK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NDWEJ RUDKIE
NR  16/XXVII/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na roi  009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „dt, art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 Dz. U.
Nr 116, poz. 1203, w 2005 Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175,
poz. 1457, w 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 zm. 2005 Dz. U. Nr 169, poz. 1420 w 2006 Dz. U. 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. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112), art.  406 i art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.
z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590)
Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 51.035.558,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości  40.631.204,- zł
2) dochody majątkowe w wysokości

10.404.354,- zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 52.884.989,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43.803.696,- zł

w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości   17.516.287,- zł
b) dotacje z budżetu w wysokości

4.120.600,- zł
c) wydatki na obsługę długu gminy w wyso-

kości 1.683.146,- zł
d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wyso-

kości 62.218,- zł
2) wydatki majątkowe w wysokości

9.081.293,- zł, w tym inwestycyjne w wy-
sokości 9.081.293,- zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.849.431,- zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z wpływów ze sprzedaży papierów warto-
ściowych.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.202.355,- zł
i rozchody budżetu gminy na kwotę 4.352.924- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku
budżetowego określa załącznik nr 8.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości 250.000,- zł.

2. Tworzy cię rezerwę celową w wysokości
20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonywanie
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzyso-
wego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wy-
sokości 5.804.978,- zł oraz dochody związane
z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do
budżetu państwa w wysokości 60.000,- zł zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budże-
towego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 9:
1) przychody w wysokości 11.290.000,- zł, w

tym dotacja 850.000,- zł,
2) wydatki w wysokości 11.290.000,- zł.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wy-
sokości 850.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ru-
da w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem
na dopłatę do 1 m2 powierzchni lokalów miesz-
kalnych w zakresie kosztów ich utrzymania.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w wysokości 52.050,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
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§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 11.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-
sokości 2.838.500,- zł, w tym:
1) dla samorządowych instytucji kultury w wy-

sokości 1.868.500,- zł,
2) dla działających na terenie gminy niepublicz-

nych przedszkoli w wysokości 970.000,- zł,
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości

432.100, w tym:
1) na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 362.000,- zł,

2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków w wysokości 60.000,- zł,

3) na dofinansowanie zadań realizowanych na
podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości
10.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 419.700,- zł
i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w wysokości
239.855,- zł,

2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
mani w wysokości 179.845,- zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie
 z załącznikiem nr 6.

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

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, reali-
zowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych nie-
podlegających zwrotowi środków pomocy za-
granicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji pa-
pierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych w roku budżetowym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości
600.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 1.849.431,- zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wyso-
kości 4.352.924,- zł.

2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1
pkt 1, będzie następowała z dochodów wła-
snych miasta.

3. Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, będzie weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową, którego spłata bę-
dzie następowała z dochodów własnych.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do
zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

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

2) z tytułu realizacji wieloletnich programów in-
westycyjnych oraz programów i projektów
objętych dofinansowaniem ze środków UE –
do wysokości kwot ustalonych w załączni-
kach nr 7 i 12.

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

2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej.

3. Przekazywania uprawnień jednostkom organiza-
cyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciąga-
nia zobowiązań z tytułu umów, których realiza-
cja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania jednostki, a ich
termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowa Ruda.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nowej Rudzie.

PRZEWODNIPZZPW
RADW MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN
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1698

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁDTYM STDKU
NR XXIII/147/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminw na  009 roi

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „dt i „it pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2
pkt i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochodw budżetu gminw ogółem w wwsoiości
                                                    11.586.600 zł

1. Dochodw bieżące:                   11. 7 .600 zł
– dochody z podatków i opłat  1.726.305 zł
– udział w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa                 1.425.709 zł
– wpływy od jednostek organizacyjnych

gminy                                     77.300 zł
– pozostałe dochody                  198.600 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych 381.145 zł
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie

                                         1.822.946 zł
– dotacje celowe na dofinansowanie zadań

własnych gminy                     757.785 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa

                                        4.882.810 zł,
w tym:
– część oświatowa subwencji ogólnej

                                     2.788.620 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej

                                     1.915.429 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej

                                        178.761 zł
 . Dochodw majątiowe: 314.000 zł

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości                    300.000 ł

– wpływy ze sprzedaży składników majątko-
wych                                          12.000 zł

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego przysługującego oso-
bom fizycznym w prawo własności 2.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł na
2009 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

II. Wwdatii budżetu gminw ogółem w wwsoiości
                                                    14.943.604 zł

w tym:
1. Wwdatii bieżące                    10.1 1.813 zł

w tym:
– wynagrodzenia                    3.591.573 zł
– pochodne od wynagrodzeń      676.687 zł
– pochodne od świadczeń rodzinnych

                                                           19.000 zł
– wydatki na obsługę długu publicznego

                                                           40.000 zł

– dotacje                                  877.538 zł
– pozostałe wydatki                4.917.015 zł

 . Wwdatii majątiowe                      4.8 1.791 zł
w tym:
– inwestycyjne                           4.821.791 zł

z tego:
– zadania inwestycyjne           4.796.791 zł
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne

dla powiat                               25.000 zł
Podział wydatków w układzie działów klasyfika-
cji budżetowej na 2009 rok stanowi załącznik nr
  do niniejszej uchwały.
Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na
2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Deficwt budżetu gminw wwnosi           3.357.004 zł
Źródłem finansowania deficytu i rozchodów gminy
będą:
1. Kredwtw lub pożwczii na realizację inwestwcji:
                                                       .877.000 zł

– „Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz
z przebudową infrastruktury technicznejt
                                           1.200.000 zł

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym
Stoku etap III część 1wraz z remontem toru
jezdnego i pomostu zgarniacza osadnika
oczyszczalni ścieków dla Złotego Stokut
                                           1.677.000 zł

 . Nadwwżia budżetowa z lat ubiegłwch:
                                                         379.996 zł

– Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku wraz z
przebudową infrastruktury technicznej
                                                300.000 zł

– Budowa drogi przejścia granicznego Złoty
Stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny
Marianny Orańskiej                       79.996 zł

3. Przwchodw z innwch rozliczeP irajowwch iwolne
środii):                                           00.004 zł
– Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w

Złotym Stoku na Lapidarium         150.000 zł
– Budowa drogi przejścia granicznego Złoty

stok – Bila Voda w ramach szlaku Królewny
Marianny Orańskiej                       50.004 zł

Spłata przypadających w 2009 roku rat pożyczki
długoterminowej                               99.996 zł
Przychody i rozchody budżetowe w 2009 roku
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 3

Prognozę spłaty długu publicznego w 2009 roku
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych w 2009 roku stanowi za-
łącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych w 2009
roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zle-
conych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie w 2009 roku stanowi za-
łącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji w 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do ni-
niejszej uchwały.

§ 8

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w
2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszej
uchwały.

§ 9

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009
roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2009 rok stanowi załącznik nr 1  do niniejszej
uchwały.

§ 11

Wydatki na programy i projekty ze środków struk-
turalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok sta-
nowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Rezerwa ogólna 7 .860 zł

§ 13

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu do wysokości 200.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 3.357.004 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do
wysokości 99.996 zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermino-

wych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
200.000 zł.

2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, porę-
czeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł.

3. Zaciągania zobowiązań:
– na finansowanie wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze środków Unii Europej-
skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz-
nych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokości określonej
w załączniku nr 13,

– 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
200.000 zł.

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w
latach poprzednich.

5. Dokonywania zmian w budżecie, polegających
na przenoszeniu planów wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami, w ramach działów
klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach
dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych, za
wyjątkiem zmian limitów wydatków na wielolet-
nie programy inwestycyjne.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Złotego Stoku.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNIPZZPW RADW

JERZY TICHANOMICZ



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9608  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9609  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9610  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9611  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9612  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9613  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9614  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9615  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9616  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9617  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9618  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9619  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9620  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9621  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9622  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9623  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9624  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9625  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9626  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9627  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9628  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9629  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9630  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9631  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9632  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9633  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9634  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9635  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9636  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9637  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9638  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9639  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9640  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9641  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9642  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9643  – Poz. 1698



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 79 –  9644  – Poz. 1699

1699

UCHWAŁA RADY GMINY GRŁADCICE
NR XXXIV/145/ 008

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminw Grębocice na roi  009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „dt oraz lit. „it 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochodw budżetu gminw w wwsoiości
16 637 843 zł

z tego:
1) dochodw bieżące 16 507 543 zł

a) dochody z podatków i opłat lokalnych
5 339 483 zł

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych

51 700 zł
c) udziały w podatkach stanowiących do-

chód budżetu państwa 1 870 303 zł
d) pozostałe dochody własne gminy

2 484 563 zł
e) subwencje ogólne z budżetu państwa

4 836 432 zł
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 1 608 962 zł

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gmin 316 100 zł

 ) dochodw majątiowe 130 300 zł
a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia pra-

wa własności nieruchomości 125 300 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 5 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wwdatii budżetu gminw w wwsoiości
18 179 1 0 zł

z tego:
1) wwdatii bieżące 14 506 1 0 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń 6 600 322 zł

b) dotacje 1 000 500 zł
c) wydatki na obsługę długu 10 000 zł
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem proble-

mów alkoholowych 46 400 zł
e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narko-

manii 5 300 zł
f) pozostałe wydatki 6 843 598 zł

 ) wwdatii majątiowe 3 673 000 zł
a) dotacje na inwestycje 350 000 zł
b) wydatki na rzecz związku gmin na dofi-

nansowanie zadań inwestycyjnych
55 000 zł

c) pozostałe wydatki na finansowanie inwe-
stycji 3 268 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczegóło-

wości działów i rozdziałów klasyfikacji budżeto-
wej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
1 541  77 zł,

który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4

1. Przychody budżetu gminy w wysokości
1 656 077 zł

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości
114 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000 zł
2) celową w wysokości 30 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budże-
towego:
1) przychody 1 9 0 400 zł,
2) wydatki 1 918 9 0 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego

w wysokości: 3 4 000 zł
3. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne dla

zakładu budżetowego w wysokości: 150 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych plano-
wanych do realizacji w 2009 roku przedstawia
załącznik nr 8.
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2. Limit wydatków na zadania wynikające z Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego na lata
2009–2011 przedstawia załącznik nr 9.

3. Wydatki na programy i projekty  realizowane  ze
środków pochodzących z budżetu UE oraz in-
nych niepodlegających zwrotowi środków po-
mocy zagranicznej przedstawia załącznik nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury na łączną kwotę: 470 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych
gminy na łączną kwotę:  04 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje na realizację zadań wynikających z po-
rozumień zawartych między jst na łączną kwotę:

 0  500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przychody 5 000 zł,
2) wydatki 2 763 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla docho-
dów własnych jednostek budżetowych  w wysoko-
ści:
1) przychody 51 000 zł,
2) wydatki 51 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Prognozę łącznej kwoty długu gminy i jego spłaty w
latach 2009–2010, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze środków Unii Europej-
skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz-
nych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokości określonej
w załączniku nr 9 i w załączniku nr 10,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym do kwoty
500 000 zł.

c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkotermino-
wych na pokrycie występującego w ciągu ro-
ku deficytu budżetu gminy w maksymalnej
wysokości 200 000 zł.

d) przekraczających granicę ustaloną w budże-
cie gminy na rok 2009 w zakresie inwestycji
i remontów do kwoty 1 500 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a dokonywania zmian w planie  wydatków bu-

dżetu gminy w zakresie przenoszenia wydat-
ków pomiędzy rozdziałami i paragrafami kla-
syfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających
na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych
pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwe-
stycyjnymi w ramach danego działu,

c) przekazania uprawnień dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych do dokonywania
zmian w planie wydatków  pomiędzy para-
grafami klasyfikacji budżetowej,

d) przekazania upoważnień dla kierowników
jednostek organizacyjnych do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.

e) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości
100 000 zł,

f) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż w banku
wykonującym obsługę bankową  budżetu
gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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 w Grębocicach.
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
NR XXXVIII/317/ 008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminw na  009 roi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „dt 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. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust.
2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 46 03  909 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr
2, w tym: dochody bieżące 34 947 309 zł oraz
dochody majątkowe 11 085 600 zł. Z tego:
– dochody własne w wysokości  24 550 733 zł,
– subwencję ogólną w wysokości  13 997 570 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa w wyso-

kości                                     7 484 606 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 48  0   93 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr
4, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 31 566 810 zł,

w tym:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości  14 135 752 zł,
– dotacje z budżetu w wysokości  1 870 724 zł,
– wydatki na obsługę długu gminy w wyso-

kości                                    696 963 zł,
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości

                                                   14 863 371 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości

16 635 483 zł, w tym wydatki na inwestycje
w wysokości 16 590 483 zł oraz na zakupy
inwestycyjne 45 000 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 2 169 384 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na
kwotę 2 169 384 zł.

2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5 769
384 zł, rozchody budżetu gminy ustala się na
kwotę  3 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku
budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko-
ści 399 000 zł. Tworzy się rezerwę celową na za-
rządzanie kryzysowe w wysokości 1 000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami w wyso-
kości 4 714 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Dochody związane z realizacją tych zadań, podle-
gające przekazaniu do budżetu państwa, ustala się

w wysokości 36 000 zł, natomiast dochody należ-
ne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości
3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane w wysokości
63 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-
sokości 1 475 724 zł, w tym:
– dla samorządowych instytucji kultury w wy-

sokości 1 469 478 zł,
– dla innych podmiotów 6 246 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości
395 000 zł, w tym:
1) na cele publiczne związane z realizacją zadań

gminy, których realizacja może być zlecona
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku w wysokości 180 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków w wysokości 65 000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

3) na dofinansowanie zadań realizowanych na
podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 150
000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Wydatki jednostek pomocniczych gminy określa
załącznik nr 13.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 210 000 zł i
wydatki na realizacje zadań określonych:
1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w wysokości
206 000 zł,
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2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
manii w wysokości 4 000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją zadań inwestycyjnych na 2009 rok, zgod-
nie z załącznikiem nr 14.

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

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, reali-
zowane z udziałem  środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem
nr 16.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papie-
rów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:
– krótkoterminowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w
wysokości 1 000 000 zł,

– długoterminowych w wysokości 5 769 384 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

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

2) z tytułu realizacji wieloletnich programów in-
westycyjnych na lata 2009–2013 do wyso-
kości kwot ustalonych w załączniku nr 15,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
głości działania gminy i których termin zapła-
ty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków po-

między rozdziałami i paragrafami w ramach
działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem
limitów na wieloletnie programy inwestycyj-
ne,

2) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydat-
ków na płace i pochodne płac oraz wydatków
inwestycyjnych i dotacyjnych oraz przekaza-
nia kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank pro-
wadzący obsługę budżetu.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty
wydatków dokonanych w tym samym roku bu-
dżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące
wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków
w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty
wydatków dokonanych w poprzednich latach
budżetowych są przyjmowane na rachunki bie-
żące dochodów i podlegają odprowadzeniu na
dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki
budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwroto-
wi, poniesionych na programy i projekty reali-
zowane z udziałem tych środków, są przyjmo-
wane na rachunki bieżące dochodów i podlegają
odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Świdnica.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

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