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2069

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
NR XXXVI/251/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gwisp sa rob 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. „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.), art. 165, art. 173, art. 184 i art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następujel

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
61.625.841 zł, w tyml
dochody bieżące                        57.031.606 zł
dochody majątkowe                     4.594.235 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.
1, obejmujel

1) dochody z podatków i opłat 7.800.180 zł,
w tyml
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych
                                          350.000 zł

2) udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa      13.177.892 zł

3) wpływy z usług                     5.377.000 zł
4) dochody z majątku gminy       5.059.235 zł
5) subwencja ogólna            19.704.042 zł,

w tyml
– część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla gmin                           8.067.522 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego
                                     10.791.681 zł

– część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin                              844.839 zł

6) pozostałe dochody ogółem         404.050 zł
7) dochody jednostek samorządu terytorialne-

go związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami                     3.500 zł

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakre-
su administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami    8.742.986 zł

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację własnych zadań bieżą-
cych gminy                              975.456 zł

10) rekompensaty utraconych dochodów w po-
datkach i opłatach lokalnych      380.000 zł

11) dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej                 1.500 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 11.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
67.983.232 zł, zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5
i nr 6.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, prze-
znacza się łącznie nal
1) wydatki bieżące                     57.353.323 zł

w tym nal
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-

dzeń                                18.521.656 zł
b) dotacje                               7.092.636 zł

w tyml
– dla zakładów budżetowych 3.242.036 zł
– dla instytucji kultury       1.700.000 zł
– dla niepublicznych jednostek systemu

oświaty                        1.589.600 zł
– na cele bezpieczeństwa publicznego i

ochrony przeciwpożarowej    75.000 zł
– na cele utrzymania i prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt
                                         50.000 zł

– celowe przekazane do samorządów
województwa na zadania bieżące reali-
zowane na podstawie porozumień mię-
dzy jednostkami samorządu terytorial-
nego                                     8.000 zł

– w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie                           28.000 zł

– na realizację wspólnych zadań w za-
kresie dróg                        400.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 6, nr 12, nr 14 i
nr 15,

c) wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych gminie ustawami
                                         8.742.986 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11,

d) wydatki na obsługę długu gminy
                                                    1.214.500. zł

w tyml
– odsetki od obligacji i pożyczek

                                                     1.040.000 zł
– poręczenie kredytu             174.500 zł

2) wydatki majątkowe                10.630.000 zł
w tym na wydatki inwestycyjne 10.180.000 zł
zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 8.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje
ponadtol
– wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych                 335.000 zł

– wydatki na realizację zadań z zakresu prze-
ciwdziałania narkomanii                 15.000 zł
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4. Ustala się limity wydatków związanych z reali-
zacją wieloletnich programów inwestycyjnych
na lata 2009–2011 w wysokości 15.569.349 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi       6.357.482 zł
2. Ustala się rozchody w wysokości   2.642.518 zł

w tyml
– wykup obligacji w wysokości    2.500.000 zł
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów                                 142.518 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz rozcho-

dów będą przychody zl
– emisji obligacji                         9.000.000 zł
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec
roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Ustala się przychody i wydatkil
– zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem

nr 12,
– rachunków dochodów własnych zgodnie z za-

łącznikiem nr 13.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

Określa się dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych gminie ustawami, podlegające przekazaniu
do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Rrodowiska i Gospodarki Wod-
nej zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9

Tworzy się rezerwy w wysokości       1.395.371 zł
w tyml
1) ogólną                                           580.000 zł
2) celową na realizację zadań gminnych zleconych

organizacjom pozarządowym w kwocie 590.550 zł
3) celową na udział własny w realizacji zadań dofi-

nansowywanych ze środków bezzwrotnej po-
mocy zagranicznej                           100.000 zł

4) celową dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego ZGPD 7 na budowę Ekologicznego Cen-
trum Odzysku w Bielawie                   64.821 zł

5) celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego                  60.000 zł

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w roku budżetowym nal
1) pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetowego w wysokości
1.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w
wysokości 6.357.482 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
2.642.518 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta dol
1) dokonywania zmian w planie wydatków pomię-

dzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budże-
towej w ramach tego samego działu, z wyłącze-
niem zmian dotyczących wydatków na realizację
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz
programów i projektów objętych dofinansowa-
niem ze środków UE,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwa-
rancji do łącznej kwoty 174.500 zł,

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydat-
ków z tytułu limitów na wieloletni program in-
westycyjny na lata 2009–2011, na programy i
projekty realizowane z udziałem środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi innych niż środki
Unii Europejskiej oraz zadania Gminy ujęte w
kontraktach wojewódzkich zawartych pomiędzy
Radą Ministrów a samorządem województwa,
wykazanych w załącznikach nr 8 i nr 9,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania Gminy i których
termin zapłaty upływa w 2010 roku na kwotę
5.000.000 zł,

6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu bu-
dżetowego w wysokości 1.000.000 zł,

7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych w roku budżetowym
w wysokości 9.000.000 zł.

§ 12

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz
może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwo-
tę 2.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku, podle-
ga opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

LESZEK STRÓŻYK



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11754  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11755  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11756  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11757  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11758  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11759  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11760  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11761  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11762  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11763  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11764  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11765  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11766  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11767  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11768  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11769  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11770  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11771  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11772  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11773  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11774  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11775  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11776  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11777  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11778  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11779  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11780  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11781  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11782  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11783  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11784  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11785  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11786  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11787  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11788  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11789  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11790  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11791  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11792  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11793  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11794  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11795  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11796  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11797  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11798  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11799  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11800  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11801  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11802  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11803  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11804  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11805  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11806  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11807  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11808  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11809  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11810  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11811  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11812  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11813  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11814  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11815  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11816  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11817  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11818  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11819  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11820  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11821  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11822  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11823  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11824  – Poz. 2069



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 97 –  11825  – Poz. 2070
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
NR XXXI/216/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gwisp Kudowa-Zdr K sa 2009 rob

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" 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. 24 ust. 11 , art. 165, art. 165a, art. 166,
art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następujel

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wy-
sokości 32.555.764,00 zł, z tego:
– dochody bieżące w kwocie 20.672.666,00 zł,
– dochody majątkowe w kwocie

11.883.098,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, zgodnie z
załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmująl
– dochody własne w wysokości

23.583.667,00 zł, w tym dotacje rozwojowe
5.647.535,00 zł

– subwencję ogólną z budżetu państwa w wy-
sokości 5.495.001,00 zł,

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych ustawami w wysokości 2.245.764,00
zł, oraz dotacje celowe na realizację zadań
własnych w wysokości 1.231.332,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wy-
sokości 32.429.677,00 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 4 z tegol
– wydatki bieżące w wysokości

23.241.182,00 zł, w tyml
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w wysokości 8.357.050,00 zł
– dotacje z budżetu w wysokości

1.300.307,00 zł,
– wydatki na obsługę długu gminy w wyso-

kości 427.450,00 zł,
– pozostałe wydatki w wysokości

13.156.375,00 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 9.188.495 zł.

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi pro-
gramami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wy-
datków na finansowanie poszczególnych pro-
gramów w latach 2008–2010 zgodnie z załącz-
nikiem nr 13 do uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty, reali-
zowane z udziałem środków pochodzących ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do
uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 126.087,00 zł
przeznacza się spłatę zobowiązań z tytułu zacią-
gniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu na kwotę
1.500.000,00 zł i rozchody budżetu gminy na
kwotę 1.626.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym
zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na kwotę 1.626.087,00 zł
finansowane będąl
– z dochodów gminy na kwotę 126.087,00 zł,
– ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty

na spłatę zobowiązań na kwotę
1.500.000,00 zł,

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku
budżetowego określa załącznik nr 14.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wyso-
kości 210.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości
175.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowa-
nie wydatków bieżącychl
– na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego w wysokości 35.000 zł,
– na realizację zadań własnych zlecanych do

realizacji organizacjom pozarządowym w wy-
sokości 140.000,00 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 2.245.764,00 zł oraz dochody związane z
realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do
budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budże-
towego – Miejskich Zakładów Użyteczności Pu-
blicznejl
– przychody w wysokości 5.690.000,00 zł,
– wydatki w wysokości 5.532.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie
kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza
komunalnego", realizowanej przez Miejskie Za-
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kłady Użyteczności Publicznej w wysokości
280.000,00 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Rrodowiska i gospodarki Wod-
nejl
– przychody w wysokości 62.000,00 zł,
– wydatki w wysokości 87.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych (na za-
dania bieżące) w wysokości 1.300.307,00 zł, w
tyml
– dla samorządowych instytucji kultury w wy-

sokości 542.108,00 zł,
– dla niepublicznych jednostek systemu oświa-

ty w wysokości 582.139,00 zł,
– dla pozostałych podmiotów należących do

sektora finansów publicznych w wysokości
176.060,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
320.000,00 zł i wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii w wysokości 320.000,00 zł,

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z
załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-
zacją rocznych zadań remontowych zgodnie z
załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek zaciąganych w roku budżetowyml
– krótkoterminowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w
wysokości 3.000.000,00 zł,

– długoterminowych na spłatę wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych po-
życzek i kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania
zobowiązańl

– z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji pa-
pierów wartościowych na pokrycie występu-
jącego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu,

– na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne określonych w za-
łączniku nr 13,

– na finansowanie programów i projektów re-
alizowanych ze środków budżetu Unii Euro-
pejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących ze źródeł zagranicz-
nych określonych w załączniku nr 12 do
uchwały,

– 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 Burmistrza Miasta dol
– dokonywania zmian w budżecie polegających

na przeniesieniach w planie wydatków mię-
dzy paragrafami i rozdziałami w ramach
działu,

– przekazania kierownikom jednostek budżeto-
wych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,

– przekazania uprawnień kierownikom jedno-
stek organizacyjnych do zaciągania zobowią-
zań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym,

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

3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów
Użyteczności Publicznej (zakład budżetowy) do
dokonywania zmian w planie finansowym zakła-
du budżetowego polegających na przeniesie-
niach w planie wydatków między paragrafami.

§ 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.

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER
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2071

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIJDZYLESIU
NR XXVII/167/08

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalesia budżetu Gwisp Mirdzplesie sa rob 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a, 166, art. 173, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu
uchwala, co następujel

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 709 367
zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
17 372 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącz-
nikiem nr 4 (załącznik nr 4a – zadania inwesty-
cyjne w 2009 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności zgodnie z załączni-
kiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości
336 857 zł, która zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 095 800 zł,
rozchody w wysokości 1 432 657 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwyl
1. ogólną w wysokości 20 000 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz wydatki w kwocie 74 000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6000 zł na realiza-
cję zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie
(zbiorczo), dla zakładów budżetowychl przycho-
dy 2 638 000 zł, wydatki 2 598 000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie
(zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek
budżetowychl dochody 243 271 zł; wydatki
239 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiul
1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym

zasobem mieszkaniowym w kwocie 285 000
zł,

2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków
komunalnych w kwocie 193 000 zł,

3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpa-
dów w kwocie 15 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji

kultury na łączną kwotę 605 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy reali-
zowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na łączną kwo-
tę 150 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Rrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokościl
1) Przychody 35 000 zł,
2) wydatki 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżeto-
wym kredytów i pożyczekl
1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejścio-

wego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;
2) długoterminowych w kwocie 1 095 800 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza dol
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego de-
ficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,

2) zaciągania zobowiązańl
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne, na programy i pro-
jekty realizowane ze środków Unii Europej-
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skiej lub bezzwrotnych środków zagranicz-
nych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokości określonej
w załącznikach nr 4 i 5,

b) 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ra-
mach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjąt-
kiem wydatków inwestycyjnych,

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

5) przekazania kierownikom innych jednostek orga-
nizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym,

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

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat
gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie
z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 14

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

PRZEWODNICZZCW
RADW MIEJSKIEJ

JERZY MARCINEK
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