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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
NR XXXIV/224/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie Budżetu Miasta wa roa 200B

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 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166,
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
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
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§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 79 749 538 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 71 395 008 zł,

w tym:
a) dochody własne w wysokości

                                      42 979 321 zł,
b) subwencje w wysokości 18 167 298 zł,
c) dotacje celowe w wysokości 10 248 389 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 354 530 zł,
w tym:
a) dochody własne w wysokości 8 204 530 zł,
b) dotacje celowe na realizacje inwestycji w

wysokości                            150 000 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 74 447 230 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 64 492 410 zł,

w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 20 015 145 zł,
b) dotacje z budżetu w wysokości 10 477 221 zł,
c) wydatki na obsługę długu Miasta

                                  w wysokości 2 229 984 zł,
d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń

                                     w wysokości 215 000 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 9 954 820 zł,

w tym inwestycyjne w wysokości 9 954 820 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi

nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 5 302 308 zł,
która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

4. Prognozę długu Miasta na koniec roku budżeto-
wego określa załącznik nr 4.

§ 2

Ustala się rozchody budżetu na kwotę 5 302 308
zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 671 269
zł, z tego:
1) na remonty placówek oświatowych i kultury w

wysokości 400 000 zł,
2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, związane z realizacją „Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami na 2009 r.”, w wysokości
21 269 zł,

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,

4) na wydatki związane z dożywianiem w wysoko-
ści 220 000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych miastu ustawami, w wyso-
kości 8 898 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,
oraz dochody związane z realizacja tych zadań,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa wy-
sokości 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budże-
towych zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego

przychody w wysokości 7 018 053 zł, w tym
dotacja z budżetu w wysokości 2 955 827 zł.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu
OSiR w wysokości 640 000 zł, z przeznacze-
niem na dofinansowanie kosztów na działalno-
ściach: basen kryty i basen odkryty.

3. Ustala się dotację podmiotową dla przedszkoli
publicznych i żłobka w kwocie 2 315 827 zł.

4. Ustala się dotację celową w wysokości 58 500
zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych za-
kładów budżetowych, w tym:
a) Przedszkola Publiczne w wysokości 16 000 zł,
b) Żłobek Publiczny w wysokości 3 500 zł,
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji 39 000 zł.

5. Ustala się dochody własne jednostek budżeto-
wych w wysokości 425 493 i wydatki nimi fi-
nansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

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

§ 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko-
ści 5 567 663 zł dla:
1) samorządowych instytucji kultury w kwocie 2

984 752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
2) działających na terenie miasta niepublicznych

przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych
i gimnazjów w kwocie 2 582 911 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1
895 231 zł, w tym:
1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków w wysokości 300 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku w
kwocie 1 545 231 zł, zgodnie z załącznikiem nr
11,

3) na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Dzierżoniowie w kwocie 50 000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i wydatki
na realizacje zadań określonych:
1) w Programie profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych w wysokości 540 000 zł,
2) w Programie przeciwdziałania narkomani w wy-

sokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papie-
rów wartościowych oraz kredytów i pożyczek za-
ciąganych w roku budżetowym na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu, w wysokości 2 000 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobo-
wiązań:
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) na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne do wysokości kwot
ustalonych w załączniku nr 16.

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 wysokości
nieprzekarczającej 15% wydatków budżetu
na 2009 rok.

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

pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfika-

cji budżetowej w ramach tego samego działu,
z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków
na realizację wieloletnich programów inwe-
stycyjnych,

2) 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,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNIPZZPW
RADW MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
NR XXIII/12B/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gwiw  Jedeiwa-Zdry  wa 200B roa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 166, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2
pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129,
poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości
14.808.325 zł w podziale na działy i rozdziały
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załączwiaiew
wr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.
1, obejmuje:
a) dochody bieżące – 10.808.725 zł, w tym:

– wpływy z podatków i opłat ustalonych od-
rębnymi ustawami – 2.269.543 złr

– udziały w podatkach stanowiących do-
chody budżetu państwa – 2.348.869 złr

– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych –66.000
złr

– część oświatowa subwencji ogólnej –
2.039.630 złr

– cześć wyrównawcza subwencji ogólnej –
1.152.476 złr

– dotacje celowe z budżetu państwa:
– na zadania własne – 388.771 złr
– na zadania zlecone – 1.412.101 zł.
– pozostałe dochody – 1.131.335 złr

b) dochody majątkowe: – 3.999.600,00 zł, w
tym:
– dochody z majątku gminy – 1.157.650 złr
– środki z budżetu Unii Europejskiej –

141.500 złr
– pozostałe dochody – 2.700.450 złr

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości
15.748.050 zł w podziale na działy i rozdziały
zgodnie z załączwiaiew wr 2 do niniejszej
uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyod-
rębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości – 10.2B1.050 zł,

w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń – 4.388.670 zł,
– dotacje – 890.000 zł,
– wydatki na obsługę długu Gminy –

250.000 złr

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji –
262.310 złr

– wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej – 1.412.101 zł

– pozostałe wydatki 3.087.969 złr
b) wydatki majątkowe na kwotę – 5.457.000 zł,

w tym wydatki inwestycyjne – 5.457.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych ustala się na
kwotę 36.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narko-
manii ustala się na kwotę 30.000 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości
B3B.725 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przy-
chody pochodzące z emisji obligacji komunal-
nych (§ 9310).

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek zostaną sfinansowane emisją obligacji
komunalnych.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Gminy zawiera załączwia wr 4 do niniejszej
uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec
roku budżetowego w wysokości 5.878.145.00 zł,
zgodnie z załączwiaiew wr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych
oraz wydatki finansowane z tych dochodów w
następujących kwotach:
1) przychody w wysokości – 32.600 złr
2) wydatki w wysokości – 32.600 złr
zgodnie z załączwiaiew wr 6 do niniejszej uchwały.
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§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej:
1) przychody w wysokości – 6.000 złr
2) wydatki w wysokości – 6.000 złr
zgodnie z załączwiaiew wr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości
890.000 złr w tym:
– dla niepublicznych przedszkoli – 310.000 złr
– dla Pentrum Kultury – 480.000 złr
– dla Biblioteki Miejskiej – 80.000 złr
– na renowację i odnowę zabytków – 20.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z za-
łączwiaawi wr 8, B i 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się limity wydatków na Wieloletnie Pro-
gramy Inwestycyjne, limity wydatków na programy
i projekty realizowane z udziałem środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł za-
granicznych na finansowanie programów inwesty-
cyjnych zgodnie z załączwiaawi wr 11 i 12 do niniej-
szej uchwały.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:
– ogólną w wysokości 35.000 zł na wydatki

nieprzewidziane w budżecie,
– celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości:
25.000 zł.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy
Jedlina-Zdrój zwroty wydatków dokonanych w
tym samym roku budżetowym zmniejszają wy-
konanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące
jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina-
Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w po-
przednich latach budżetowych są traktowane jak
dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek
budżetu Gminy.

§ 12

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

wych oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku budżeto-
wego deficytu budżetu jednostki samorządu te-

rytorialnego – maksymalnie do 300.000 zł. Za-
ciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do
dnia 31 grudnia 2009 r.r

2. Zaciągania zobowiązań:
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 dla województwa do wysokości określo-
nej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna do zapewnie-
nia ciągłości działania gminy i termin zapłaty
upływa w 2010 roku na łączną kwotę:
300.000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłą-
czeniem przeniesień planu wydatków między
działami klasyfikacji budżetowejr

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych – również w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
Gminy.

§ 13

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek oraz emisji papierów warto-
ściowych:
1. krótkoterminowych do wysokości: 300.000 złr
2. długoterminowych  do wysokości: 1.500.000 zł.

§ 14

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budże-
towym 2009 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz
Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięć-
set tysięcy złotych).

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogło-
szeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tabli-
cach informacyjnych w miejscach publicznych na
terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNIPZZPW
RADW MIASTA

ROMUALD WYSOCKI
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1703

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu wa roa 200B

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. 165, 165a, 173, 182, 184, 188 ust. 2,
art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 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. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009
w wysokości 13.950.926 zł, z tego:
– dochody bieżące w kwocie 13.488.926 zł
– dochody majątkowe w kwocie 462.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do
uchwały.

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

administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych ustawami w wysokości 2.421.109 zł

– i dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) w wysoko-
ści 247.785 zł

4. Zestawienie planowanych dotacji z zakresu ad-
ministracji rządowej związanych z realizacją za-
dań zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami oraz związanych z realizacja własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) przed-
stawia załącznik nr 9.

§ 2

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
88.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w wysokości 88.000 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009
w wysokości 15.896.257 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 12.739.741 zł

w tym na:
a) wydatki na wynagrodzenia 3.807.248 zł
b) pochodne od wynagrodzeń 667.197 zł
c) dotacje z budżetu gminy 1.317.376 zł
d) wydatki pozostałe 6.947.920 zł

w tym:
– na obsługę długu 390.047 zł

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości
                                             3.156.516 zł

3. Plan zadań majątkowych do realizacji w 2009
roku przedstawia załącznik nr 4.

4. Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków
budżetowych planowanych na rok 2009 przed-
stawia załącznik nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.945.331 zł
zostanie sfinansowany przychodami:
a) z nadwyżki budżetowej za 2008 r. w kwocie

644.632 zł
b) kredytami, pożyczkami w kwocie

1.300.699 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik

nr 7, gdzie:
a) planowane przychody ogółem w kwocie

3.621.341 zł
w tym:
– przychody z zaciągniętych kredytów i po-

życzek w kwocie 2.976.709 zł
– przychody z nadwyżki budżetowej za

2008 r. w kwocie 644.632 zł
b) planowane rozchody ogółem w kwocie

1.676.010 zł
3. Źródłem finansowania rozchodów w kwocie

1.676.010 zł
(spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) będą
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
w 2009 r.

§ 5

Tworzy się rezerwy ogółem w kwocie 95.666 zł
z tego:
1) Rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł
2) Rezerwę celową w wysokości 70.666 zł

z tego:
a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytal-

ne w Szkole Podstawowej, Gimnazjum
i Przedszkolu w Piławie Górnej kwota

52.100 zł,
b) na wkład Gminy Piława Górna w budowę

Ekologicznego Pentrum Odzysku „EPO” w
Bielawa kwota 13.566 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego kwota 5.000 zł.

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych
dla:
– zakładu budżetowego – Przedszkola – w kwocie

578.976 zł
– oraz zakres i kwotę dotacji należnej z tytułu

uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie
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Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Pu-
blicznego nr 2.

Integracyjnego w Dzierżoniowie, kwota 2.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Dotacje, inne niż określone w § 6, przekazywane
na podstawie odrębnych przepisów, związane z
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
przedstawia załącznik nr 6.

§ 8

Określa się plany przychodów i wydatków zakładu
budżetowego – Przedszkola:
– przychody w wysokości ogółem 727.353 zł,

w tym dotacja z budżetu w wys. 578.976 zł,
– wydatki w wysokości ogółem 727.353 zł,

w tym na wynagrodzenia 450.848 zł,
co przedstawia załącznik nr 5.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości:
1) przewidywany stan środków na 1 stycznia

2009 r. kwota 304.460,95 zł
2) planowane przychody w 2009 r. w kwocie

18.000,00 zł
3) planowane wydatki w kwocie 322.000,00 zł
4) przewidywany stan środków obrotowych na

31 grudnia 2009 r. 460,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się prognozę kwoty długu na rok 2009 i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku planowa-

nego deficytu budżetowego w kwocie
1.945.331 zł

2) pokrycie występującego w trakcie roku przej-
ściowego deficytu budżetowego w kwocie

300.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie

1.676.010 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkotermino-

wych w rachunku bieżącym na pokrycie wystę-
pującego w trakcie roku przejściowego deficytu
budżetowego do maksymalnej wysokości

300.000 zł
2) lokowania wolnych środków budżetowych na

rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między pa-
ragrafami i rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych do dokonywania przeniesień pla-
nowanych wydatków między paragrafami w ra-
mach rozdziału za wyjątkiem wydatków mająt-
kowych i wynagrodzeń osobowych,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
termin realizacji nastąpi w roku następnym,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których termin realizacji nastąpi w roku
następnym.

§ 13

Ustala się kwotę 300.000 zł, do której Burmistrz
Piławy Górnej może samodzielnie zaciągać zobo-
wiązania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Piławy Górnej.

§ 15

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

PRZEWODNIPZZPA
RADW MIEJSKIEJ

PARYCJA PELCZAR
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