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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
127 poz. 1089 i Nr 153 poz. 1271) oraz art.109, art.116 ust.1
art.118,art.124, art.128 ust.2 pkt.1 oraz art.135 ust.2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr
155 poz. 1014; 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.
778 i Nr 110 poz. 1225, 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315,
2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz.
1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr
145 poz. 1623; 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300) oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz. 1229,  2002r. Nr 74 poz. 676
i Nr 113 poz. 984).

§ 1.Uchwala siê bud¿et Gminy na 2003 rok.

§ 2. Ustala siê plan dochodów w wysoko�ci
                                                                                 9.627.649 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala siê plan wydatków w wysoko�ci 10.357.649 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala siê plan finansowania deficytu bud¿etowego
                                                        w kwocie            730.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 5.Ustala siê plan wydatków na zadania zlecone zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4, i plan dochodów z tytu³u realizacji
zadañ zleconych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala siê rezerwê ogóln¹  w wysoko�ci        30.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.
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z dnia 20 grudnia 2002r.

w sprawie bud¿etu gminy.
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§ 7. Ustala siê plan dotacji w wysoko�ci           388.200 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 8. Plan przychodów i rozchodów zak³adów bud¿etowych
stanowi za³¹cznik Nr 8.

§ 9. Plan przychodów i rozchodów �rodków specjalnych
stanowi za³¹cznik Nr 9.

§ 10. Plan przychodów i rozchodów Gminnego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska  i Gospodarki Wodnej stanowi za-
³¹cznik Nr 10.

§ 11. Ustala siê wyodrêbnione �rodki dla so³ectw w wyso-
ko�ci zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

§ 12. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku bud¿eto-
wym nie mo¿e przekroczyæ 500.000 z³otych.

§ 13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w zakresie

przeniesieñ pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego sa-
mego dzia³u w tym:

a/ zmian w wydatkach bie¿¹cych ³¹cznie z wynagrodze-
niem i pochodnymi od wynagrodzeñ,

b/ zmian w wydatkach maj¹tkowych.

§ 14. 1. Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie z wykona-
nia bud¿etu za I pó³rocze   w terminie ustalonym ustaw¹.

2. Sprawozdanie wymienione w pkt.1 winno przedstawiaæ
wykonanie

     poszczególnych dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿e-
towej wraz    z obja�nieniami.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Branice.

§ 16. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telaga
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 w zwi¹zku z art.
51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.
U. Nr z 2001 r. 142, poz. 1591,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr
113, poz. 984 )oraz art. 109, 116,118 i 124 ust. 1 i 2, pkt 1i 2, ust. 3, art.
128, ust. 2 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315;
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz.
1623,  2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 156, poz. 1300 )  oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2002
(Dz. U. Nr 150, poz. 983,  Nr 162 poz. 1119,  2000r. Nr 95, poz. 1041;
2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623 ); art. 401 i 406
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (  Dz. U. Nr
62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229; 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984
) oraz art. 164, ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (  Dz.
U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 ; 2002 r. Nr 113, poz. 984)  - Rada
Miejska w Byczynie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et gminy na 2003 rok.

§ 2. Uchwala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci             13.201.910 z³

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz   innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                 1.192.070 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych realizowanych przez gminê na podstawie  porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej                                        4.264 z³

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce reali-
zowane  na podstawie porozumieñ ( umów ) miêdzy jednostkami samo-
rz¹du  terytorialnego                                                               13.775 z³

- dochody z tytu³u wydawania  zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
                                                                                       65.200 z³

   zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1

§ 3. Uchwala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci              13.299.890 z³
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz   innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                 1.192.070 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych realizowanych przez gminê na podstawie  porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej                                        4.264 z³

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce reali-
zowane na podstawie porozumieñ ( umów ) miêdzy jednostkami samo-
rz¹du   terytorialnego                                     13.775 z³

- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie profilaktyki  i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych                              65.200 z³

   zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
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Uchwa³a Nr III/24/02
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.

§ 4. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych w wysoko�ci
                                                      1.187.500 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 5. Ustala siê przychody bud¿etu w wysoko�ci               897.980 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 6. Ustala siê rozchody bud¿etu w wysoko�ci        800.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 7.Ustala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych w
wysoko�ci                                                      2.216.100 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 8.Ustala siê przychody i wydatki �rodków specjalnych w
wysoko�ci                                                         353.500 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 9. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych w wy-
soko�ci                                                           60.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 10. Ustala siê deficyt bud¿etowy i �ród³a pokrycia deficytu w
wysoko�ci                                                           97.980 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 11.Ustala siê dotacje podmiotowe z bud¿etu gminy w wyso-
ko�ci                                                         595.980 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 12. Ustala siê dotacje przedmiotowe z bud¿etu gminy w wy-
soko�ci                                                           20.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11  .

§ 13. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci           30.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§ 14. Burmistrz  mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ kredyty krótko-
terminowe do wysoko�ci                                                     800.000 z³.

Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania do wy-
soko�ci                                                                                 800.000 z³.

§ 15. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania zmian w planie
wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania swoich uprawnieñ
wynikaj¹cych z punktu 1 kierownikom jednostek organizacyjnych w zakre-
sie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w
obrêbie jednego rozdzia³u, z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych zwiêk-
szenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia oso-
bowe i pochodne od wynagrodzeñ pracowników oraz zmian powoduj¹-
cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków maj¹tkowych.

 § 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

Józef Lucjan Kêdzia
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 109, 112, 116 i  124 ust. 1 i 2 oraz
art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.), art. 11 ustawy z
dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci (Dz. U.
Nr 35, poz. 230 z pó�n. zm.), art. 420 w zwi¹zku z art. 403 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U.
Nr 62, poz. 627 ) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala:

§ 1.Uchwala siê bud¿et gminy na okres roku kalendarzo-
wego 2003.

§ 2. Okre�la siê prognozowane dochody bud¿etu w wyso-
ko�ci:                                                                                  12.273.722,-

w tym:

- dotacje na zadania zlecone                                    841.450,-

- dotacje na zadania w³asne                                       13.861,-

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-
mieñ                                                                                                3.224,-

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych                                                                    80.000,-

Wa¿niejsze �ród³a dochodów okre�la za³¹cznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

Okre�la siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci:       15.041.448,-
w tym:
- wydatki na zadania zlecone                                   841.450,-

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozu-
mieñ                                                                                              3.224,-

- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych       80.000,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

- wydatki maj¹tkowe na realizacjê inwestycji w wysoko�ci
                                                                                       3.072.000,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala siê deficyt bud¿etu na 2003 r. w kwocie
                                                                                     2.767.726,-
�ród³em pokrycia deficytu bêd¹ przychody z tytu³u zaci¹gniê-

tych kredytów i po¿yczek.

§ 4. Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                     3.147.724,-

Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                 379.998,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5

przychody                                                                                            2.889.052,-

wydatki                                                                                                2.917.879,-

§ 6. Uchwala siê plan przychodów i wydatków �rodków
specjalnych w wysoko�ci:

przychody                                                                                                   86.595,-

wydatki                                                                                                       90.856,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 7. Uchwala siê plan przychodów i wydatków funduszy
celowych w wysoko�ci:

przychody                                                                                                  30.000,-

wydatki                                                                                                      74.500,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci:
                                                                                 1.101.100,-
w tym:

1. Dla jednostek organizacyjnych gminy
- dla instytucji kultury w wysoko�ci                       941.000,-

2.  Pozosta³e dotacje ogó³em:                                160.100,-

- dla Stacji Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego  w Do-
brodzieniu  w wysoko�ci                                                          63.000,-

- dla Towarzystwa Przyjació³ Dzieci                            4.000,-
- dla Przychodni Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu  i Wspó³-

uzale¿nienia w Ole�nie                                                          8.000,-
- dla Zespo³u Szkó³ w Dobrodzieniu                          4.000,-
- dla Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Gos³awicach          800,-
- dla �wietlicy �rodowiskowej Caritas                        800,-
 - dla LZS Pludry                                                                                   18.000,-
- dla LZS War³ów                                                                                 11.000,-
- dla KS "Start" Dobrodzieñ                                     46.000,-
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem         500,-
- dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich                   1.000,-
- dla Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych            3.000,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 9. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
w wysoko�ci:                                                                             841.450,-

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.
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Uchwa³a Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
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§ 10. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych realizowanych na podstawie poro-
zumieñ z organami administracji rz¹dowej w wysoko�ci

                                                                                         3.224,-
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie:             40.000,-

§ 12. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przenie-
sieñ planu wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ra-
mach danego dzia³u.

§ 13. Maksymalnie wysoko�æ sumy do której Burmistrz mo¿e
zaci¹gn¹æ zobowi¹zania nie mo¿e przekroczyæ                     500.000,-z³.

§ 14. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku kalendarzo-
wym nie mo¿e przekroczyæ                                              400.000,-z³.

§ 15. Upowa¿nia siê Burmistrza do lokowania na rachun-
kach bankowych wolnych �rodków.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Dobrodzieñ.

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹  od 1 stycznia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113
, poz.984, Nr 214,poz.1806/ oraz art.128 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155
poz.1014 ; 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778
i Nr 110 poz.1255;  2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136 , Nr 48
poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315/;
2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.
1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.1116, Nr106 poz.1149  Nr
125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 41, poz.363 i 365,
Nr 74, poz.676, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156
poz.1300/ oraz art.400 ust.1, art.401 ust.1 i 5, art.402 ust.4-6,art.403,
art.406 i art.420  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochro-
ny  �rodowiska / Dz. U. Nr 62, poz.627,  ;2001 r. Nr 115,poz.1229,
2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 / a nadto art.13 pkt.2
ustawy z dnia 20.07.2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 poz.718 ;  2001 r.:
Nr 46,poz.489;  2002 r., Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984/ - Rada
Miejska w G³ubczycach   u c h w a l a  ,   co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê bud¿et gminy na okres roku kalendarzo-
wego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci      31.825.012 z³.
w tym:
- dotacje na zadania zlecone                2.579.430z³.
- dotacje na zadania powierzone                     21.424z³.
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkohol.                                                                        240.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci        28.975.012 z³.
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
   profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
                                                                                240.000 z³.

- wydatki na zadania zlecone w wysoko�ci   2.579.430z³.
- wydatki na zadania powierzone w wysoko�ci  21.424 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i 4.
- wydatki na zadania inwestycyjne w wysoko�ci   604.000z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 4.  Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                   400.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
Planowan¹ nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysoko�ci 2.850.000 z³.

przeznacza siê na pokrycie rozchodów bud¿etowych.

§ 5. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                               3.250.000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych w wysoko�ci:

przychody                                                    871.000     z³.
wydatki                                                                  907.132     z³.
zgodnie z za³¹cznikami nr 6-10.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy ce-
lowych w wysoko�ci:

przychody                                                         188.000z³.
wydatki                                                                     280.000z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 8. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
                                                                                 384.800z³.

zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§ 9. Ustala siê plan wydatków Rad So³eckich i Rad Osie-
dlowych w wysoko�ci                                                     188.776  z³.

zgodnie z za³¹cznikiem nr 13.

§ 10. Maksymalna wysoko�æ kredytów /po¿yczek/ krótko-
terminowych, zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w
roku kalendarzowym nie mo¿e przekroczyæ                 500.000 z³.

§ 11. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie
mo¿e przekroczyæ                                                              350.000 z³.

§ 12. 1.Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do do-
konywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u.

2.Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do przekaza-
nia swoich uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyj-
nych w zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków
miêdzy paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u, z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszanie lub zmniejszani planowanych
wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian
powoduj¹cych zwiêkszanie lub zmniejszanie planu wydatków
maj¹tkowych.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy.

§ 14. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie obwieszczeñ w miejscach publicznych,  na tablicy infor-
macyjnej Urzêdu i og³oszenie w prasie lokalnej oraz opubliko-
waniu  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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U c h w a ³ a  Nr  IV/ 30 /2002
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy G³ubczyce na 2003 rok.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591), art. 109,art.116, art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.4 ustawy
z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.
1014;1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110,
poz.1255 ;2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95,
poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315,  2001 r. nr 45, poz.497,
Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082,
Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627,
Nr 115, poz.1229,  2002 r, Nr 74 poz. 676, Nr 113, poz.984 ) - Rada
Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et gminy na okres roku kalendarzo-
wego 2003 .

§ 2. Ustala siê :
1. Dochody bud¿etu gminy w wysoko�ci         26.216.831  z³
    w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone               2.320.270 z³
- dotacje celowe na zadania powierzone           172.199 z³
    - dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ  na sprzeda¿

napojów alkoholowych                                                       230.000 z³
    zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2.Przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów oraz
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych                                   981.174 z³

    zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Wydatki bud¿etu gminy w wysoko�ci         25.961.289 z³
    w tym:
- wydatki na zadania zlecone                             2.320.270 z³
- wydatki na zadania powierzone                           172.199 z³
 - wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie profi-

laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych                  230.000 z³
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Rozchody zwi¹zane ze sp³at¹ po¿yczek        1.236.716 z³
    zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie  255.524 z³  zostanie prze-
znaczona na sp³atê po¿yczek zaci¹gniêtych w latach poprzednich.

§ 4. Ustala siê prognozê obs³ugi d³ugu z tytu³u sp³aty po¿y-
czek zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 5. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji  na
2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 oraz plan zadañ wielolet-
nich zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 a do niniejszej uchwa³y.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych:

- przychody w wysoko�ci                                       750.300 z³
- wydatki w wysoko�ci                                           730.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków  Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysoko�ci                                        170.000 z³
- wydatki w wysoko�ci                                             190.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 8.Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy w wysoko�ci 1.073.100 z³
w tym:
1.Dla instytucji kultury w wysoko�ci                   928.100 z³
2.Pozosta³e dotacje                                               145.000 z³
 - dla Stacji "Caritas" w Grodkowie w wysoko�ci          30.000 z³
   - dla Stowarzyszeñ  :
Ludowe Zespo³y Sportowe                      80.000 z³
Grodkowski Klub Sportowy                      20.000 z³
Klub Sportowy  Olimp                                               10.000 z³
ZHP                        5.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 9. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ zleconych  z zakresu  administracji rz¹dowej w
wysoko�ci                                                                        2.320.270 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y.

§ 10. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z reali-
zacj¹ zadañ powierzonych na podstawie porozumieñ miêdzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego w wysoko�ci                    172.199 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y.

§ 11. Tworzy siê w bud¿ecie gminy rezerwê ogóln¹ w wy-
soko�ci                                                                                   11.571 z³

§ 12. Upowa¿nia siê Burmistrza   Grodkowa  do:

1.Dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu gminy,
tj. przeniesieñ w dziale  pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami  z
wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie  lub zmniejsze-
nie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dota-
cji i wydatków  maj¹tkowych.

2.Przekazywania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych gminy   w zakresie dokonywania prze-
niesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w ramach jed-
nego rozdzia³u, z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych zwiêksze-
nie lub zmniejszenie planowanych   wydatków na wynagrodze-
nia osobowe pracowników i wydatków maj¹tkowych.

§ 13. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych jakie Burmistrz mo¿e zaci¹gn¹æ w roku
bud¿etowym  na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu

                                                             na  kwotê   500.000,- z³.

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Grodkowa.

§ 15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego .

§ 16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr  III / 13  / 2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30  grudnia   2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.
1591  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 ; Nr 113 poz. 984) art. 109,
110, 112, 116, 118 i 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4, art. 128 ust. 2 pkt
1 i 2 oraz art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.
485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255;  2000 r. Nr 6 poz. 69,  Nr 12 poz.
136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz.
1315;  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz.
1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145
poz. 1623;  2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.
984 i Nr 153 poz. 1271) art. 402 ust. 4,5 i 6, art. 403  i 406 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627,
Nr 115 poz.1229,  2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984) - Rada
Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et miejski w  Kietrzu na okres roku
kalendarzowego 2003.

§ 2. 1.Ustala siê dochody bud¿etu miejskiego w  Kietrzu w
wysoko�ci:                                                                        15.583.198

 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 w tym:
- dotacje na zadania zlecone kwota w z³                        1.546.600
- dotacje na zadania realizowane na podst. porozumieñ

kwota w z³                                                                                     4.264
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ  na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych kwota w z³                                                     80.000

§ 3.1.Ustala siê wydatki bud¿etu miejskiego w  Kietrzu w
wysoko�ci:                                                                        16.596.733

   zgodnie z  za³¹cznikiem Nr 3 w tym:

- wydatki na zadania zlecone kwota w z³               1.546.600
- wydatki na zdania realizowane na podst. porozumieñ

kwota w z³                                                                                    4.264
         zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie profi-

laktyki    i rozwi¹zywania problemów alkoholowych kwota w z³  80.000
- wydatki na inwestycje realizowane w roku bud¿etowym

kwota w z³                                                                            1.320.000
zgodnie z za³¹cznikiem  Nr 5.

§ 4.Deficyt w kwocie 1.013.535,- zostanie sfinansowany
przychodami z tytu³u kredytów i po¿yczek.

§ 5. Ustala siê plan przychodów bud¿et. w wysoko�ci
kwota w z³                                                                  1.255.000
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
kwota w z³                                                                    241.465
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 7. Planowany do zaci¹gniêcia kredyt przeznacza siê na
sfinansowanie:

- budowy drogi ul. Zwyciêstwa w Kietrzu   -    50.000 z³
- modernizacja C.O. w budynku przy ul. Ró¿anej 3 w Kie-

trzu                                                                   -    80.000 z³

886

Uchwa³a Nr III/16/02
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Kietrz na rok 2003.

- modernizacja �wietlicy Wiejskiej w �ciborzycach Wiel-
kich                                                                              -  200.000 z³

- rekultywacja starego wysypiska odpadów komunalnych
                                                                              -  925.000 z³

§ 8.Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu ce-
lowego p.n. " Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej" kwoty w z³:

 - przychody                                                      -          47.500 z³
 - wydatki                                                          -          47.500 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków
specjalnych:

1. �rodki specjalne Szkó³ Podstawowych
 - przychody                                                    -         200.000 z³
 - wydatki                                                          -         210.000 z³
2. �rodki specjalne Gimnazjum
- przychody                                                      -           28.000 z³
 - wydatki                                                            -          30.000 z³
3. �rodki specjalne Liceum Ogólnokszta³c¹cego
 - przychody                                                       -           85.000 z³
- wydatki                                                            -          90.000 z³
4. �rodki specjalne Przedszkoli
 - przychody                                                        -          98.000 z³
 - wydatki                                                          -        105.000 z³
5. �rodki specjalne Miejsko- Gminnego    O�rodka Kultury
 - przychody                                                      -           30.000 z³
- wydatki                                                            -          36.000 z³
6. �rodki specjalne za zajêcie pasa ruchu drogowego
 - przychody                                                       -            2.800 z³
 - wydatki                                                           -            3.000 z³
zgodnie z za³¹cznikami Nr 9,10, 11, 12, 13, 14.

§ 10. Ustala siê kwotê dotacji celowych w wysoko�ci
                                                                                   129.450 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci    65.000 z³.

§ 12. Maksymalna wysoko�æ kredytu (po¿yczek) krótkoter-
minowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym
nie mo¿e przekroczyæ                                                         500.000 z³.

§ 13. £¹czna kwota porêczeñ i gwarancji w roku bud¿eto-
wym 2003 nie mo¿e przekroczyæ                                    600.000 z³.

§ 14. Maksymalna kwota sumy do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekroczyæ

                                                                                   200.000 z³.

§ 15. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza  do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania swoich upraw-
nieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokony-
wania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie
jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian  powoduj¹cych zwiêksze-
nie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków oraz zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie pla-
nu wydatków maj¹tkowych.
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§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 17. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami podlega og³oszeniu w
sposób zwyczajowo przyjêty poprzez wywieszenie na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Miejskim  w Kietrzu oraz zamieszczenie w Dzien-
niku Województwa Opolskiego.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk
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