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1742 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 
NR 206/XXXIV/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminb Miets iet Pieieowiie na ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 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 Miasta Piechowice uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.147.243 zR, 
z tego: 
– dochody bieżące w wysokości 13.460.243 zR 
– dochody majątkowe w wysokości 1.687.000 zR 
SzczegóRowy podziaR dochodów wedRug źródeR po-
wstania oraz dziaRów i rozdziaRów zawiera zaRącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaRy. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
16.208.243 zR.  
PodziaR wydatków budżetowych w ukRadzie dzia-
Rów i rozdziaRów klasyfikacji budżetowej zawiera 
zaRącznik nr 2 do niniejszej uchwaRy. 
PodziaR na dziaRy i rodzaje wydatków zawiera za-
Rącznik nr 2a. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z zaRącz-
nikiem nr 3. 

3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku zawiera 
zaRącznik nr 3a do niniejszej uchwaRy. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy struktural-
nych na lata 2009–2011, zgodnie z zaRączni-
kiem nr 4. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.061.000 
zR zostanie sfinansowany przychodami. 

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 
2.281.000 zR, których źródRem będzie: 
– kredyt w kwocie    – 2.200.000 zR 
– pożyczka z WFOŚ    –      81.000 zR  

§ 4 

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 
1.220.000 zR z przeznaczeniem na: 
1) planowaną spRatę rat kredytów w kwocie  
  – 867.000 zR, 
2) planowaną spRatę rat pożyczek w kwocie  
 – 353.000 zR. 
Przychody i rozchody budżetu przedstawia zaRącz-
nik nr 5 do uchwaRy. 

§ 5 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadad z 
zakresu administracji rządowej i innych zadad 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z za-
Rącznikiem nr 6. 

2. Dotacje związane z realizacją zadad wykonywa-
nych na podstawie porozumied (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z 
zaRącznikiem nr 7. 

§ 6 

Ustala się dochody w kwocie 90.500 zR z tytuRu 
wydawania zezwoled na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w kwocie 90.500 zR na reali-
zację zadad określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, przeciwdziaRania narkomanii i przemocy w 
rodzinie. 

SzczegóRowy preliminarz wydatków na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, PrzeciwdziaRania Nar-
komanii i PrzeciwdziaRania Przemocy w Rodzinie 
przedstawia zaRącznik nr 8. 

§ 7 

1. Plan przychodów i wydatków dla zakRadu budże-
towego – ZakRad UsRug Komunalnych: 
przychody – 2.775.000 zR, wydatki – 
2.782.983 zR, zgodnie z zaRącznikiem nr 9, 
w tym: 
– wydatki na zakupy inwestycyjne ZakRadu 

UsRug Komunalnych w wysokości 100.000 zR, 
finansowane ze środków wRasnych zakRadu. 

2. Plan dochodów i wydatków w Rącznej kwocie 
51.700 zR dla dochodów wRasnych jednostek 
budżetowych – Hala Sportowa:  
przychody – 51.700 zR; wydatki – 51.700 zR, 
zgodnie z zaRącznikiem nr 10. 

§ 8 

Dotacje podmiotowe dla: 
1) gminnych instytucji kultury na Rączną kwotę  
  – 283.160 zR,  

zgodnie z zaRącznikiem nr 11. 

§ 9 

Dotacje przedmiotowe dla ZakRadu UsRug Komunal-
nych na dofinansowanie usRug o charakterze uży-
teczności publicznej: 
– do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospo-

darstw domowych,  
– do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pozosta-

Rych odbiorców na Rączną kwotę  – 189.000 zR,  
zgodnie z zaRącznikiem nr 12. 

§ 10 

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych 
przepisów dla podmiotów niezaliczanych do jedno-
stek sektora finansów publicznych, a przeznaczone 
na realizację zadad jednostki samorządu terytorial-
nego, zgodnie z zaRącznikiem nr 13. 

§ 11 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości: 
1) przychody  –    41.050 zR, 
2) wydatki   –    41.050 zR,  
zgodnie z zaRącznikiem nr 14. 

§ 12 

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysoko-
ści 30.000 zR, z przeznaczeniem na wydatki zwią-
zane z realizacją zadad z zakresu zarządzania kryzy-
sowego. 

§ 13 

Limity zobowiązad z tytuRu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych 
na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   
  – w kwocie 800.000 zR. 
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§ 14 

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

pierów wartościowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości 800.000 zR, 

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

programy inwestycyjne do wysokości okre-
ślonej w zaRączniku nr 3, 

b) z tytuRu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągRości dziaRania gminy i termin za-
pRaty upRywa w 2010 roku, na Rączną kwotę 
900.000 zR, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budże-
towych polegających na przenoszeniu wydat-
ków między paragrafami i rozdziaRami, z wyRą-
czeniem przeniesied wydatków między dziaRami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnied do dokonywania przeniesied w 
planie wydatków w jednym rozdziale oraz w 
planie dochodów wRasnych i wydatków nimi fi-
nansowanych, 

5) przekazywania uprawnied kierownikom jedno-
stek organizacyjnych do zaciągania zobowiązad 
z tytuRu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągRości dziaRania jednostki i termin zapRaty 
upRywa w 2010 roku, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsRugę budżetu gminy. 

§ 15 

Prognozowana kwota dRugu na koniec 2009 roku 
wynosi 4.498.666 zR.  
ZaRącza się prognozę Rącznej kwoty dRugu i spRat 
pożyczek i kredytów na koniec 2009 roku i lata 
następne, zgodnie z zaRącznikiem nr 15. 

§ 16 

Wykonanie uchwaRy powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 

§ 17 

UchwaRa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta.  
 

PRZEWODNICZPCA 
RADY MIASTA 

 
HALINA WIECZOREK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW  
NR XXVII/220/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uiewalenia budżetu Miasta i Gminb Wiązów na ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów  uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

I. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów w 
wysokości  19.347.943,00  zR, z tego:  
1) dochody bieżące w kwocie 17.681.443,00 zR 

w tym: 
– dochody z podatków i opRat 

 4.797.325,00 zR 
– udziaRy w podatkach stanowiących do-

chód budżetu padstwa   1.921.288,00 zR 
– dochody z tytuRu wydawania zezwoled na 

sprzedaż napojów alkoholowych 
 70.000,00 zR 

– pozostaRe dochody bieżące 
         198.022,00 zR 

– dotacje celowe na zadania zlecone gminie 
z zakresu administracji rządowej  

         2.627.841,00 zR  
– dotacje celowe na zadania wRasne  

         239.085,00 zR 
– dotacje celowe na podstawie porozumied 

            2.000,00 zR 
– cześć oświatowa subwencji ogólnej  

      4.625.138,00 zR  
– część wyrównawcza subwencji ogólnej  

      3.200.744,00 zR 
– część wyrównawcza subwencji ogólnej 

kwota uzupeRniająca 
2) dochody majątkowe w kwocie 1.666.500,00 zR 

II. SzczegóRowe dochody budżetu określa zaRącznik 
nr  1, 2, 3 do uchwaRy. 

§ 2 

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów w 
wysokości 23.695.416,00 zR, zgodnie z zaRącz-
nikiem nr  5. 
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 
7.740.000,00 zR, zgodnie z zaRącznikiem nr 9. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z zaRącz-
nikiem nr 10. 

§ 3 

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wiązów w wy-
sokości 4.347.473,00 zR, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kre-
dytów w kwocie – 4.807.405,00 zR. 

2. Przychody budżetu w wysokości 4.807.405,00 zR, 
rozchody w wysokości 459.932,00 zR, zgodnie 
z zaRącznikiem nr 6. 

§ 4 

W budżecie tworzy się rezerwy ogóRem w wysoko-
ści:             50.000,00 zR  
w tym: 
1) ogólną w wysokości                  40.000,00 zR 
2) celową w wysokości       10.000,00 zR 

z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie  
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 
– 10.000,00 zR 

§ 5 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadad  
z zakresu administracji rządowej i innych zadad 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zaRączni-
kiem nr 7. 

§ 6 

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 z tytu-
Ru wydawania zezwoled na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 
68.000,00 zR na realizację zadad określonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.  

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zR na 
realizację zadad określonych w gminnym pro-
gramie przeciwdziaRania narkomanii.  

§ 7 

1. Plan przychodów i wydatków w Rącznej kwocie, 
dla zakRadów budżetowych: przychody – 
1.993.500,00 zR, wydatki – 1.993.500,00 zR, 
zgodnie z zaRącznikiem nr 14. 

2. Plan dochodów i wydatków w Rącznej kwocie  
dla dochodów wRasnych jednostek budżeto-
wych: dochody – 2.010,00 zR; wydatki – 
2.010,00 zR, zgodnie z zaRącznikiem nr 11. 

§ 8 

1. Dotacje podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w kwocie 370.000,00 zR.  

2. Dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w 
Strzelinie na zakup samochodu bojowego dla 
Padstwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 
kwocie  25.000,00 zR.  

3. Dotacje celowe na zadania wRasne Miasta i Gmi-
ny Wiązów realizowane przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych 
na Rączną kwotę – 556.000,00 zR,  zgodnie za-
Rącznikiem nr 13. 
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§ 9 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zgodnie z zaRącznikiem nr 4. 

§ 10 

Limity zobowiązad z tytuRu emisji papierów warto-
ściowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych 
na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

                  – w kwocie 400.000,00 zR 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

      – w kwocie 4.347.473,00 zR 
3) spRatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredy-

tów                       – w kwocie 459.932,00 zR 

§ 11 

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

pierów wartościowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetu do wysokości 400.000, zR,  

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

programy inwestycyjne w granicach kwot 
określonych w zaRączniku nr 10, 

b) z tytuRu umów, których realizacja w roku na-
stępnym (2010) jest niezbędna dla zapew-
nienia ciągRości dziaRania Miasta i Gminy Wią-

zów i termin zapRaty upRywa w 2010 roku, na 
Rączną kwotę 2.000.000,00 zR, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu 
w granicach dziaRu klasyfikacji budżetowej, z 
wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,  

4) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsRugę budżetu Miasta  
i Gminy Wiązów. 

§ 12 

DoRącza się do uchwaRy prognozę Rącznej kwoty 
dRugu i spRat Miasta i Gminy Wiązów na koniec 
2009 roku i lata następne stanowiącą zaRącznik  
nr 12. 

§ 13 

Wykonanie uchwaRy powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 14 

UchwaRa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogRo-
szed Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.  
 

PRZEWODNICZPCA RADY 
 

EWA SCHÜTTERLY 
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UCHWAŁA RADY GMINY JECÓW SUDECKI  
NR XXI/120/2008 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminb na 2009 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.); art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.); art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu gminy wedRug waż-
niejszych źródeR                         13.883.999 zł 
1). Dochody bieżące                   13.771.999 zR 

1) dochody z podatków i opRat 3.503.988 zR 
2) udziaRy gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu padstwa      3.442.521 zR 
3) dochody z majątku gminy        122.600 zR 
4) dochody z opRat za wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 66.000 zR 
5) pozostaRe dochody                  542.250 zR 
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu pad-

stwa na realizację zadad zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej 
                                         1.824.544 zR 

7) subwencje ogólne z budżetu padstwa 
                                         3.849.771 zR 

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu pad-
stwa na realizację wRasnych zadad bieżą-
cych gmin                             420.325 zR 

2). Dochody majątkowe                   112.000 zR 
– dochody ze sprzedaży majątku gminy 

                                                         112.000 zR 
3). SzczegóRowy podziaR dochodów zawiera za-

Rącznik nr 1 uchwaRy. 
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 
                                                    13.298.144 zł 

1). Wydatki bieżące, w tym:        12.065.144 zR 
1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i po-

chodne od wynagrodzed       4.319.179 zR 
2) dotacje na realizację zadad dla jednostek 

samorząd terytorialnego na podstawie po-
rozumied między tymi jednostkami 
                                            425.400 zR 

3) dotacje dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadad zleconych       231.000 zR 

4) dotacje na prace konserwatorskie przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 60.000 zR 

5) dotacje na dofinansowanie innych jedno-
stek sektora finansów publicznych 
                                            382.000 zR 

6) wydatki na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz gminnego programu 
przeciwdziaRanie narkomanii       66.000 zR 

7) wydatki na obsRugę dRugu gminy 94.800 zR 

2) .Wydatki majątkowe                 1.233.000 zR 
– na finansowanie inwestycji i zakupy in-

westycyjne                       1.225.000 zR 
– dotacje celowe z budżetu na dofinanso-

wanie kosztów realizacji inwestycji in-
nych jednostek sektora finansów pu-
blicznych                                 8.000 zR 

3) SzczegóRowy podziaR wydatków zawiera za-
Rącznik nr 2 uchwaRy. 

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 
                                                         585.855 zł 
4. Zestawienie dochodów i wydatków w ukRadzie 

dziaRów i rozdziaRów na 2009 rok zawiera za-
Rącznik nr 3 uchwaRy. 

5. Zestawienie dotacji na 2009 rok zawiera zaRącz-
nik nr 4 uchwaRy. 

§ 2 

1. Ustala się rozchody budżetu na kwotę 585.855 
zR zgodnie z zaRącznikiem nr 5 uchwaRy. 

2. Nadwyżkę w kwocie 585.855 zR przeznacza się 
na spRatę pożyczki z WFOŚiGW we WrocRawiu 
zaciągniętej na budowę sieci wodociągu wsi 
PRoszczyna – Dziwiszów. 

3. Prognozę kwoty dRugu na koniec roku budżeto-
wego określa zaRącznik nr 6 uchwaRy. 

§ 3 

1. Zatwierdza się Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w 2009 roku: 
– przychody w wysokości 22.000 zR, 
– wydatki w wysokości 22.000 zR. 

2. Plan finansowy Funduszu przedstawia zaRącznik 
nr 7 uchwaRy. 

§ 4 

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realiza-
cją zadad zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej: 
– dochody 1.824.544 zR, 
– wydatki 1.824.544 zR. 

2. SzczegóRowość wymienionych zadad określa 
zaRącznik nr 8 uchwaRy. 

§ 5 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 
160.000 zł, z tego: 
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1) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane 
wydatki w wysokości 80.000 zR 

2) rezerwa celowa  w wysokości 80.000 zR z prze-
znaczeniem na: 
– podwyżkę wynagrodzed w oświacie w wy-

sokości 75.000 zR 
– realizację zadad wRasnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego  w wysokości 5.000 zR. 

§ 6 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 
2009 roku  w szczegóRowości poszczególnych 
zadad zawiera zaRącznik nr 9 uchwaRy. 

2. Wykaz zadad remontowych planowanych do 
realizacji w 2009 roku zawiera zaRącznik nr 10 
uchwaRy. 

3. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne na lata 2009–2011 zawiera 
zaRącznik nr 11 uchwaRy. 

§ 7 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzed  zawiera zaRącznik nr 12 uchwaRy. 

§ 8 

Ustala się limit zobowiązad z tytuRu kredytów i po-
życzek zaciąganych w roku budżetowym na: 
– pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wy-

sokości 150.000 zR. 
 

§ 9 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania 
zmian w planie wydatków polegających na prze-
noszeniu wydatków między rozdziaRami i para-
grafami w ramach tego samego dziaRu. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kre-
dytów krótkoterminowych w przypadku nieryt-
micznej realizacji dochodów do wysokości usta-
lonego limitu. Zaciągnięty kredyt winien zostać 
spRacony do 31 grudnia 2009 roku. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego 
zaciągania zobowiązad z tytuRu umów, których 
realizacja w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągRości dziaRania Urzędu Gminy, 
do kwoty 150.000 zR. 

§ 10 

Wykonanie uchwaRy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11 

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

PRZEWODNICZPCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  
NR XXX/152/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu Gminb Kostomłotb na 2009 ro  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami); art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 
195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami); art. 26 ust. 4 ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 590) Rada Gminy KostomRoty, uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu gminy w wysokości  
                                                    20 151 946 zR 

zgodnie z zaRącznikiem nr 1 
w tym:  

1) dochody bieżące w wysokości     15 031 933 zR 
2) dochody majątkowe w wysokości  5 120 013 zR 

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  
                                                    20 830 174 zR 

zgodnie z zaRącznikiem nr 2 
w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 13 842 127 zR. 

z tego: 
a) wynagrodzenia w wysokości 5 861 341 zR 
b) pochodne od wynagrodzed w wysokości  

                                                      1 076 128 zR 
c) wydatki na obsRugę dRugu w wysokości 

                                                         195 000 zR 
d) dotacje z budżetu w wysokości  784 278 zR 

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 988 047 zR 
w tym: 
a) wydatki inwestycyjne w wysokości  

                                                      6 988 047 zR 
z tego: 
– dotacje celowe z budżetu na zadania 

inwestycyjne w wysokości  174 528 zR 

§ 3 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadad inwestycyjnych zgodnie z 
zaRącznikiem nr 3. 

2.Ustala się limity wydatków związanych z realiza-
cją wieloletnich programów inwestycyjnych w 
latach 2009–2011 zgodnie z zaRącznikiem nr 4.  

3. Ustala się wydatki na programy i projekty reali-
zowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z 
zaRącznikiem nr 14. 

§ 4 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 678 228 zR. 
2. Przychody budżetu na kwotę 1 550.000 zR  

i rozchody budżetu gminy na kwotę 871 772 zR, 
zgodnie z zaRącznikiem nr 5. 

3. Przypadające do spRaty w roku budżetowym 
zobowiązania finansowe z tytuRu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 871 772 zR fi-
nansowane będą: 
– z dochodów bieżących budżetu w kwocie 

                                                         871 772 zR 

§ 5 

1. ZaRącza się prognozę kwoty dRugu gminy na 
koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z za-
Rącznikiem nr 6. 

§ 6 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości                          86.000 zR 
2) celowe w wysokości                         50.000 zR 

z przeznaczeniem na wydatki bieżące: 
– na odprawy emerytalne dla nauczycieli w 

wysokości                                   45 000 zR 
– na zarządzanie kryzysowe w wysokości 

                                                             5.000 zR 

§ 7 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadad z 
zakresu administracji rządowej i innych zadad 
zleconych gminie ustawami, zgodnie z zaRączni-
kiem nr 7. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadad z 
zakresu  administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumied z organami admini-
stracji rządowej, zgodnie z zaRącznikiem nr 8.  

3. Dochody związane z realizacją zadad z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie, podle-
gające przekazaniu do budżetu padstwa w wy-
sokości 13 500 zR, zgodnie z zaRącznikiem nr 9. 

§ 8 

1. Ustala się dochody w kwocie 84 000 zR z tytuRu 
wydawania zezwoled na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz wydatki w kwocie 185 103 zR 
na realizację zadad określonych w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.   

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zR na reali-
zację zadad określonych w Gminnym Programie 
PrzeciwdziaRania Narkomanii. 
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§ 9 

1. Ustala się przychody i wydatki zakRadów budże-
towych: 
– przychody w wysokości           1 659 357 zR 
– wydatki w wysokości              1 659 357 zR 
– stan środków obrotowych na koniec roku w 

wysokości                                  23 000 zR 
zgodnie z zaRącznikiem nr 10. 

§ 10 

1. Ustala się plan finansowy dochodów wRasnych  
i wydatków nimi finansowanych: 
– dochody w wysokości                135 200 zR 
– wydatki w wysokości 135 200 zR,  
zgodnie z zaRącznikiem nr 11. 

§ 11 

1. Uchwala się plan finansowy przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej: 
– przychody w wysokości                26.050 zR 
– wydatki w wysokości                   26.050 zR 
zgodnie z zaRącznikiem nr 12. 

§ 12 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wy-
sokości                                         589 878 zR 
 w tym: 
– dla dziaRających na terenie gminy publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, szkóR i placówek 
oświatowo-wychowawczych w wysokości 
                                               226 850 zR 

– dla samodzielnych publicznych zakRadów 
opieki zdrowotnej w wysokości     15.000 zR 

– dla samorządowych instytucji kultury w wy-
sokości                                     348 028 zR 

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 
                                                        368 928 zR 

w tym: 
– na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumied z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w wysokości           59 400 zR 

– na dofinansowanie zadad inwestycyjnych dla 
Publicznego ZakRadu Opieki Zdrowotnej w 
KostomRotach w wysokości           30.000 zR 

– na zadania inwestycyjne dla ZakRadu Gospo-
darki Komunalnej w KostomRotach w wyso-
kości                                         144 528 zR 

– na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 
w wysokości                               60 000 zR 

– na cele publiczne związane z realizacją zadad 
gminy, których realizacja może być zlecona 
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziaRającym w celu 
osiągnięcia zysku, w wysokości     75.000 zR 

3. Plan dotacji podmiotowych i celowych z budżetu 
gminy określa zaRącznik nr 13.  

§ 13 

1. Ustala się limity zobowiązad z tytuRu zaciąga-
nych kredytów i pożyczek na:  
– pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w kwocie 
                                                900.000 zR 

– na finansowanie wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach w wy-
sokości                                   1 550 000 zR 

– spRatę zobowiązad finansowych z tytuRu za-
ciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubie-
gRych w wysokości                     871 772 zR 

§ 14 

1. Upoważnia się Wójta do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu do wysokości 900 000 zR, 

2) zaciągania zobowiązad z tytuRu umów, któ-
rych realizacja w roku następnym jest nie-
zbędna dla zapewnienia ciągRości dziaRania 
gminy i termin zapRaty upRywa w 2010 roku, 
do kwoty 1 000.000 zR, 

3) zaciągania zobowiązad na finansowanie wy-
datków na wieloletnie programy inwestycyjne 
oraz na programy i projekty realizowane ze 
środków Unii Europejskiej do wysokości okre-
ślonej w zaRącznikach nr 4 i 14, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków mię-
dzy rozdziaRami i paragrafami klasyfikacji bu-
dżetowej, z wyRączeniem przeniesied wydat-
ków między dziaRami, oraz z wyRączeniem 
zmian dotyczących wydatków na realizację 
wieloletnich programów inwestycyjnych, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsRugą budżetu gminy. 

§ 15 

Wykonanie uchwaRy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

UchwaRa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 
roku i podlega ogRoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogRo-
szed Urzędu Gminy.  
 
 

PRZEWODNICZPCA 
RADY GMINY 

 
JANINA GAWLIK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA   
NR XXVI/125/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie budżetu gminb na 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d” i „e” ustawy  z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) w związku z art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, 
Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 
poz. 984) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Gminy 
Pielgrzymka uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

I. Ustala się doieodb budżetu gminb w wbso ośii 
                                                     11.216.342,- 

w tym: 
A) doieodb bieżąie w  woiie       10.678.342.- 

w tym: 
– dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania 

wieczystego                             77.960,- 
– dochody z podatków i opRat   1.774.953,- 
– udziaRy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych                          1. 132.603,- 
– dochody z tytuRu wydania zezwoled na 

sprzedaż napojów alkoholowych  60.000,- 
– pozostaRe dochody wRasne          39.000,- 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu pad-

stwa na zadania zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej           1.816.006,- 

– dotacje celowe otrzymane z budżetu pad-
stwa na realizację wRasnych zadad bieżą-
cych gmin                              593.709,- 

– część oświatowa subwencji ogólnej 
                                          3.165.039,- 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 
                                         2.019.072,- 

B) doieodb matąt owe w  woiie       538.000,- 
w tym: 
– dochody z tytuRu przeksztaRcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawa wRa-
sności                                      10.000,- 

– dochody ze sprzedaży majątku gminy 
(grunty, dziaRki, budynki)          198.000,- 

– dochody otrzymane na inwestycje (FOGR  
i budżet padstwa)                    330.000,- 

SzczegóRowy podziaR dochodów wedRug źródeR 
oraz dziaRów i rozdziaRów zawiera zaRącznik nr 1 
i 2 do niniejszej uchwaRy. 

§ 2 

II. Wbdat i budżetu gminb w wbso ośii 
                                                     12.641.521,- 

w tym: 
A) wbdat i matąt owe                   2.301.471,- 

w tym: 
– wydatki na finansowanie inwestycji 

                                                       2.201.471,- 
– wydatki na finansowanie zakupów inwe-

stycyjnych                              100.000,- 
B) wbdat i bieżąie                      10.340.050.- 

w tym: – wynagrodzenia        4.343.371,- 
– pochodne od wynagrodzed 

                                710.350,- 
– dotacje podmiotowe i celowe 

                                481.456,- 
– dotacje celowe na ochronę za-

bytków                       10.000,- 
– wydatki na obsRugę dRugu pu-

blicznego                   200.000,- 
– wydatki na realizację zadad zwią-

zanych z profilaktyką rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i 
przeciwdziaRania narkomanii                    
60.000,- 

– rezerwy ogólne na nieprze-
widziane wydatki        115.000,- 

– rezerwa celowa na zarządzanie 
kryzysowe                     2.000,- 

– rezerwa celowa do 5% wydat-
ków budżetu gminy na nieprze-
widziane wydatki w oświacie 

                                       100.000,- 
– pozostaRe wydatki    4.317.873,- 

SzczegóRowy podziaR wydatków budżetowych w 
ukRadzie dziaRów i rozdziaRów zawiera zaRącznik 
nr 1,3 i 4 do niniejszej uchwaRy. 

§ 3 

Defiibt budżetu gminb stanowi  wotę 1.425.179,- 
zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredy-
tów bankowych i przychodami z tytuRu innych roz-
liczed krajowych. 
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§ 4 

1. Przbieodb budżetu gminb stanowią  wotę 
                                                       1.912.440,- 

w tym: 
– kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 

                                                       1.662.440,- 
– wolne środki: nadwyżka środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu gminy wyni-
kająca z rozliczed kredytów i pożyczek z lat 
ubiegRych                                    250.000,- 

2. Rozieodb budżetu gminb w wbso ośii 
                                                          487.261,- 

z tego: 
– spRaty otrzymanych kredytów krajowych 

                                                          372.949,- 
– spRata otrzymanych pożyczek        114.312,- 
SzczegóRowy podziaR przychodów i rozchodów 
budżetu w 2009 r. zawiera zaRącznik nr 5 do ni-
niejszej uchwaRy. 

§ 5 

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,- zR z tytu-
Ru wydawania zezwoled na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,- 
zR na realizację zadad określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zR na reali-
zację zadad określonych w gminnym programie 
przeciwdziaRania narkomanii. 

§ 6 

1. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w kwocie 170.000 zR. 

2. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w kwocie 43.500 zR. 

3. Wyodrębnia się dotację podmiotową dla publicz-
nej jednostki systemu oświaty niepowiązanej  
z budżetem gminy w kwocie 209.956 zR. 

§ 7 

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 
58.000,00 zR, w tym na cele publiczne związane z 
realizacją zadad gminy, których realizacja może być 
zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych i niedziaRających w celu osią-
gnięcia zysku, zgodnie z zaRącznikiem nr 13 do ni-
niejszej uchwaRy. 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów 
wRasnych jednostek budżetowych, w tym: 
– dochody w wysokości 35.000,- 
– wydatki w wysokości 35.000,- 
zgodnie z zaRącznikiem nr 6 do niniejszej uchwaRy. 

§ 9 

Przyjmuje się dochody i wydatki związane z realiza-
cją zadad z zakresu administracji rządowej i innych 
zadad zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 
1.816.006,- 
zgodnie z zaRącznikiem nr 7 do niniejszej uchwaRy. 

§ 10 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości: 
– przychody 376.000,- 
– wydatki 450.000,- 
zgodnie z zaRącznikiem nr 8 do niniejszej uchwaRy. 

§ 11 

1. Przyjmuje się wykaz zadad inwestycyjnych pla-
nowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z za-
Rącznikiem nr 9 do niniejszej uchwaRy. 

2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych, 
zgodnie z zaRącznikiem nr 9a do niniejszej 
uchwaRy. 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty reali-
zowane z udziaRem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zaRączni-
kiem nr 9b do niniejszej uchwaRy. 

§ 12 

Wyodrębnia się środki soReckie w kwocie 32.708,- 
zgodnie z zaRącznikiem nr 10 do niniejszej uchwaRy. 

§ 13 

Przyjmuje się prognozę kwoty dRugu gminy na rok 
2009 i lata następne, zgodnie z zaRącznikiem nr 11 
do niniejszej uchwaRy. 

§ 14 

Rezerwy budżetowe ogóRem: 217.000,- 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 115.000,- 
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 102.000,-

w tym: 
– na realizację wydatków w zakresie zarządza-

nia kryzysowego w kwocie              2.000,- 
– na nieprzewidziane wydatki w oświacie w 

kwocie                                       100.000,- 

§ 15 

Ustala się dochody związane z realizacją zadad  
z zakresu administracji rządowej, które podlegają 
przekazaniu do budżetu padstwa w 2009 r., w 
wysokości 11.000,- 
zgodnie z zaRącznikiem nr 12 do niniejszej uchwaRy. 

§ 16 

Ustala się limit zobowiązad z tytuRu kredytów i po-
życzek zaciąganych w roku budżetowym na: 
– pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości  
                                                   1.200.000,- 

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
gminy w 2009 r. w wysokości       1.425.179,- 

– spRat wcześniej zaciągniętych kredytów 
                                                          237.261,- 

§ 17 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązad z tytuRu kredytów i pożyczek na po-
krycie występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu do wysokości ustalonego 
limitu. 
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2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania 
przeniesied w planie wydatków pomiędzy roz-
dziaRami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zo-
bowiązad z tytuRu umów, których realizacja w 
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągRości dziaRania jednostek i termin zapRaty 
upRywa w roku następnym, na Rączną kwotę  
1 .000.000,- 

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wol-
nych środków budżetowych w innym banku niż 
bank prowadzący obsRugę budżetu. 

 

 

§ 18 

Wykonanie uchwaRy powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 19 

UchwaRa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZPCY 
RADY GMINY 

 
JAN PALUCH
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXVIII/161/2008 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie uiewalenia budżetu gminb na ro  2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, 
art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dochody budżetu w wysokości  14.838.202,- zł  
zgodnie z zaRącznikiem nr 1, w tym: 
– doieodb bieżąie 13.695.842,- zł 
– doieodb matąt owe 1.142.360,- zł 
– dochody wRasne w wysokości 6.935.385,- zł  
– subwencja ogólna w wysokości 4.701.562,-zł  
– dotacje celowe w wysokości 3.201.255,- zł  

2. Wydatki budżetu w wysokości 18.272.567,- zł  
zgodnie z zaRącznikiem nr 2, z tego: 
– wydatki bieżące w wysokości 13.700.567,- zł  

tym: 
* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzed w wysokości 4.631.669,- zł 
* dotacje z budżetu w wysokości  
  551.000,- zł  
* wydatki na obsRugę dRugu gminy w wyso-

kości 214.000,- zł 
* wydatki z tytuRu poręczed 109.050,- zł 

– wydatki majątkowe w wysokości  
  4.572.000,- zł  

* w tym inwestycyjne w wysokości  
  4.572.000,- zł 

§ 2 

1. Deficyt budżetu w wysokości  3.434.365,- zł. 
2. Przychody budżetu  na kwotę  4.070.000,- zł  

oraz rozchody budżetu gminy na kwotę    
635.635,- zł  zgodnie  z zaRącznikiem nr 4.  

3. ŹródRo pokrycia deficytu budżetu stanowić będą 
przychody pochodzące z  zaciągnięcia kredytów 
i pożyczek na kwotę  4.070.000,- zR. 

4. Przypadające do spRaty w roku budżetowym 
zobowiązania finansowe z tytuRu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę  635.635,- zR   
finansowane będą z kredytów  i pożyczek. 

5. Prognozę kwoty dRugu gminy na koniec roku 
budżetowego określa zaRącznik nr 12. 

§ 3 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości  50.000,- zR. 

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości  
50.000,- zR z przeznaczeniem na finansowanie     
wydatków bieżących – organizacja robót pu-
blicznych.  

3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w 
wysokości 60.000,- zR. 

§ 4 

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane 
z realizacją zadad z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadad zleconych gminie ustawami 
w wysokości 2.088.110,- zR oraz dochody zwią-
zane z realizacją tych zadad, podlegające prze-
kazaniu do budżetu padstwa w wysokości  
9.000,- zR,  zgodnie z zaRącznikiem nr 5.  

2. Określa się dochody związane z realizacją zadad 
z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
na podstawie porozumied z organami admini-
stracji rządowej zgodnie z zaRącznikiem nr 6. 

§ 5 

Ustala się dochody wRasne jednostek budżetowych 
i wydatki nimi finansowane zgodnie z zaRącznikiem 
nr 7.  

§ 6 

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celo-
wych  w wysokości  520.000,- zł, w tym: 
– dla samorządowych instytucji kultury w wy-

sokości 520.000,- zR zgodnie z zaRącznikiem 
nr 8. 

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 
81.000,- zł, w tym: 
– na cele publiczne związane z realizacją zadad 

gminy, których realizacja może być zlecona 
podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedziaRającym w celu 
osiągnięcia zysku, w wysokości 81.000,- zR 
zgodnie z zaRącznikiem nr 9.  

§ 7 

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

§ 8 

Dochody z tytuRu wydawania zezwoled  na sprze-
daż napojów alkoholowych w wysokości  
100.000,- zł  i wydatki na realizację zadad określo-
nych: 
– w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych w wysokości 
93.000,- zR, 

– w Gminnym programie przeciwdziaRania narko-
manii w wysokości  7.000,- zR.  
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§ 9 

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją  zadad inwestycyjnych, zgodnie z zaRączni-
kiem nr 3.  

2. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych, 
zgodnie z zaRącznikiem nr 11. 

§ 10 

Ustala się limity zobowiązad z tytuRu zaciąganych  
kredytów i pożyczek: 
– krótkoterminowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 
wysokości 500.000,- zR, 

– dRugoterminowych w wysokości 4.070.000,- zR. 

§ 11 

1. Upoważnia się Wójta  do zaciągania zobowią-
zad: 
– z tytuRu kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego    
deficytu budżetu do wysokości 500.000,- zR, 

– z tytuRu realizacji wieloletnich programów in-
westycyjnych oraz programów i projektów   
objętych dofinansowaniem ze środków UE – 
do wysokości kwot  ustalonych w zaRączniku 
nr 11, 

– z tytuRu umów, których realizacja w roku na-
stępnym jest niezbędna dla zapewnienia cią-
gRości dziaRania gminy i których termin zapRa-
ty upRywa w roku  następnym, do kwoty  
500.000,- zR.  

 

2. Upoważnia się Wójta do: 
– dokonywania przeniesied w planie wydatków 

pomiędzy rozdziaRami  i paragrafami klasyfi-
kacji budżetowej w ramach dziaRu,  

– przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnied do dokonywania  przenie-
sied w planie wydatków pomiędzy rozdziaRa-
mi i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz 
w planie dochodów wRasnych i wydatków 
nimi finansowanych, 

– przekazania kierownikom innych jednostek 
organizacyjnych gminy uprawnied do doko-
nywania przeniesied w planie wydatków, 

– lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

§ 12 

Wykonanie uchwaRy powierza  się Wójtowi  Gminy.  

§ 13 

UchwaRa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega 
ogRoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogRoszed Urzędu 
Gminy. 
 
 
 

PRZEWODNICZPCA 
RADY GMINY 

 
ZUZANNA BODURKA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegRych oraz zaRączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocRawiu, 50-951 WrocRaw, pl. Powstadców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

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

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocRawiu Delegatura w WaRbrzychu, 58-300 WaRbrzych, ul. SRowackiego 23a–24,  

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesRanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocRawiu – ZakRadzie ObsRugi 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyRożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we WrocRawiu, pl. Powstadców Warszawy 1, 50-951 WrocRaw, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

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