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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10  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),  art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1,
2, 3  oraz art. 128 ust.  2 pkt. 1  i 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, 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;  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 Nr 145 poz. 1623;
2002r.Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 113 poz. 984),  oraz  art. 420
ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony �rodowiska  (
Dz. U. Nr 62 poz. 627),  Rada Gminy Bierawa uchwala, co na-
stêpuje:
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Uchwa³a Nr   IV/ 17 / 2002
Rady  Gminy  Bierawa

z  dnia    30   grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na  2003 rok.

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

§  2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                        -             13.600.971 z³

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

cjê zadañ  z zakresu administracji rz¹dowej  zleconych gminom
                  -                   749.630 z³

- dotacje celowe otrzymane na zadania bie¿¹ce realizowa-
ne na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹do-
wej      -                        3.224 z³

- dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin -          16.027 z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 48 - 4526 -          Poz. 1012

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych -         85.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2

§  3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci
                                                       - 15.691.278 z³

w tym :
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej zlecone gminom -    749.630 z³
 wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
  porozumieñ z organami administracji rz¹dowej - 3.224 z³

- dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin -        16.027 z³

- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych
w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alko-

hol.                                                                                     85.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem  nr  2 i 3

§  4.Plan przychodów i rozchodów  bud¿etu gminy na 2003r.
obrazuje za³¹cznik nr 4.

§  5.1.   �ród³em finansowania deficytu bud¿etowego w
kwocie   2.090.307 z³  jest:

      1)  po¿yczka w wys. 1.190.467 z³ zaci¹gniêta w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska   i Gospodarki Wodnej
w Opolu,

       2) nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie  899.840 z³

2.  Przypadaj¹ce do sp³aty w roku bie¿¹cym raty po¿yczek
d³ugoterminowych w wysoko�ci   100.160 z³ zostan¹ uregulo-
wane z nadwy¿ki bud¿etowej.

      Sp³atê rat po¿yczek obrazuje za³¹cznik  nr  5.

§  6.1.  Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego :

     a) przychody w wysoko�ci               2.330.110 z³
            w tym:
- dotacja z bud¿etu Gminy w wysoko�ci      650.000 z³

     b)    wydatki w wysoko�ci               2.330.110 z³
     zgodnie z za³¹cznikiem  nr 6.

§  7.Ustala siê wysoko�æ dotacji dla :

1.   Stacji Opieki Caritas  w Bierawie  w kwocie  80.000 z³,
2. Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
                                                                w kwocie    600.000 z³
3. Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe
                                                                w kwocie      65.000 z³

§  8. Ustala siê plan przychodów i wydatków  Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska

a) przychody w wysoko�ci 1.450.000 z³

b)       wydatki w wysoko�ci 1.450.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§  9. Ustala  siê rezerwê  ogóln¹ w wysoko�ci
                                                                   100.000 z³

§  10.Ustala siê plan przychodów i wydatków  �rodka spe-
cjalnego za zajêcie pasa drogowego w kwocie 15.000 z³, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 8.

§  11.Ustala siê plan nak³adów  na zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2003r. oraz na wieloletnie zadania
inwestycyjne  - zgodnie  z za³¹cznikiem nr  9 i 10.

§ 12.Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ   4.000.000 z³.

§  13.1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy  do dokonywania
przeniesieñ  planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych  zwiêkszenie planowanych wydatków na
wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji dla  jednostek
organizacyjnych gminy oraz  zmian powoduj¹cych zwiêkszenie
lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakre-
sie dokonywania  zmian w bud¿ecie.

§  14. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

§  15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w trybie przewidzia-
nym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 48 - 4527 -         Poz. 1012



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 48 - 4531 -      Poz. 1013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d pkt.10 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 153 poz. 1271/ oraz art.109, 110, 116, 117, 118 i 124 ust. 1, 2 i 3 oraz
art.128 ust.2 pkt.1 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, 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,  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/ 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/
-Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim  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 Gminy
                       w wysoko�ci     9.021.800 z³
w tym :
-    dotacje na zadania zlecone         640.400 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                              54.000 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i 3

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               9.543.400 z³
w tym :
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych          54.000 z³
-    wydatki na zadania zlecone                      640.400 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i 3
- wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyj-

nym w wysoko�ci      1.100.000 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5

§ 4. Deficyt bud¿etowy w wysoko�ci 500.000 z³ zostanie
sfinansowany przychodami z zaci¹gniêtych po¿yczek.

§ 5. Ustala siê plan przychodów i rozchodów bud¿etu w
wysoko�ci :

                                     przychody    921.600 z³
                                    rozchody      400.000 z³

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bu-
d¿etowych w wysoko�ci :

                                 przychody   1.575.700 z³
                                   wydatki       1.560.700 z³

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr  6

§ 7. Ustala siê plan dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury w wysoko�ci     263.000 z³

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska  i  Gospodarki Wodnej w wysoko�ci :

                                    przychody  30.000 z³
                                     wydatki      41.000 z³

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w
wysoko�ci                                                                             75.000 z³

Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
                                                                                  118.400 z³
i dotacji celowych w wysoko�ci        28.800 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala siê przychody i wydatki �rodków specjal-
nych w wysoko�ci :

                                                                 przychody   3.000 z³
                                                                   wydatki :    3.000 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci  10.000 z³

§ 13. Maksymalna wysoko�æ kredytów /po¿yczek/ krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Gorzowa �l¹skie-
go w roku kalendarzowym nie mo¿e przekroczyæ

                                                                                 600.000 z³.

 § 14. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
Gorzowa �l¹skiego mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e prze-
kroczyæ                                                                              400.000 z³.

§ 15. Upowa¿nia siê Burmistrza Gorzowa �l¹skiego do
dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w ramach danego dzia³u.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

1013

Uchwa³a   Nr IV/28/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt  4 i 9 lit. d  ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142,
poz.1591 z pó�n. zm.) , art.  109,  116 ,117, 118, 124  ust. 1,2,3 i
art.128   ust  2 ustawy  z dnia  26  listopada  1998 r. o finansach
publicznych  ( Dz. U. Nr 155  poz.  1014  z   pó�n.  zm. )   oraz art.
420 ustawy  z  dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska
( Dz. U. Nr 62   poz.627 ) -  Rada Miejska w Kêdzierzynie - Ko�lu
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et miasta Kêdzierzyna - Ko�la na
okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wysoko�ci
                                                                              105.780.129 z³
w tym:
- dochody  dla zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zle-

conychi powierzonych gminie                   6.536.538 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ    na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                            1.000.000 z³
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 4

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wysoko�ci
                                                                             104.002.336 z³
w tym :
- wydatki dla zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych i powierzonych gminie                   6.536.538 z³
- wydatki na realizacje zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych       1.000.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 4.

§ 4. Ustala siê plan przychodów i rozchodów w wysoko-
�ciach:

- przychody                   4.906.732 z³
- rozchody                                                        6.684.525 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 5. Nadwy¿kê planowanych dochodów nad wydatkami
w kwocie 1.777.793 z³ przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów w latach poprzednich oraz po¿yczki na re-
monty dla wspólnot mieszkaniowych.

§ 6. Ustala siê rezerwê w wysoko�ci                     819.578 z³
w tym:
- rezerwa ogólna                     619.578 z³
- rezerwa celowa na wypadek klêski ¿ywio³owej    200.000 z³

§ 7. Ustala siê zakres i kwoty dotacji w ³¹cznej
                                                        kwocie           12.926.671 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 8. Plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿eto-
wych, gospodarstw pomocniczych i �rodków specjalnych  wy-
nosz¹:

Zak³ady bud¿etowe
- przychody - 36.455.811 z³
 wydatki     -    36.461.318 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6

Gospodarstwa pomocnicze
- przychody - 890.800 z³

wydatki - 890.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6

�rodki specjalne
- przychody - 2.933.713 z³
wydatki - 2.933.313 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7

§ 9. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody - 3.280.000 z³
- wydatki - 3.680.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8

§ 10. Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do re-
alizacji w roku 2003 stanowi za³¹cznik nr 9.

§ 11. Wieloletni program zadañ inwestycyjnych stanowi
za³¹cznik Nr 10.

§ 12. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do:
1. Zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych  na

pokrycie wystêpuj¹cego  w trakcie roku krótkotrwa³ego braku
p³ynno�ci finansowej do kwoty                                 1.500.000 z³

2. Dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy roz-
dzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej w ramach dzia-
³u, z wy³¹czeniem zmian w zakresie wydatków  na wynagrodze-
nia osobowe pracowników, wydatków maj¹tkowych i dotacji z
bud¿etu miasta.

3. Przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jednostek
organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finanso-
wym wydatków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Uchwa³a Nr IV/30/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�lu

z dnia z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Kêdzierzyna - Ko�la na rok 2003.
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Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt. 10 usta-
wy 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), art. 109, 110, 116, 117 ust. 1 i 2, 118, 124
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 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, Nr
83, poz. 931, Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 104, 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, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz.
1300) 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, Nr 153, poz. 1271),
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysoko�ci
                                                                      17.887.959,00 z³

w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone         1.994.143,00 z³
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ                                                                               32.913,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etowe gminy
                                       w wysoko�ci       21.431.076,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê wydatki na zadania zlecone i realizowane na

podstawie porozumieñ                        2.027.056,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê dotacje dla podleg³ych zak³adów bud¿etowych
                                                                            491.000,00 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê dotacje dla instytucji kultury 475.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
Ustala siê dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                                            254.000,00 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
Deficyt bud¿etowy w kwocie 3.543.117,00 z³  pokrywa siê

przychodami z po¿yczek krajowych.

§ 4. Ustala siê plan dochodów z tytu³u wydawania zezwo-
leñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych                                         120.00,00 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 5. Ustala siê plan przychodów w wysoko�ci 3.641.317,00 z³
w tym:
- po¿yczki krajowe                                    3.641.317,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IV/21/2002
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie bud¿etu Gminy Niemodlin na rok 2003.



- 4550 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 48       Poz.1015

§ 6. Ustala siê plan rozchodów w wysoko�ci  98.200,00 z³

§ 7. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci      50.000,00 z³

§ 8. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych gminy do reali-
zacji w 2003 roku zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwa³y.

§ 9. Ustala siê:
- plan finansowy dla zadañ z zakresu administracji rz¹do-

wej oraz innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego ustawami - wed³ug za³¹cznika Nr 2,

- plan funduszy celowych - Gminnego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej - wed³ug za³¹cznika Nr 5,

- plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych we-
d³ug za³¹cznika Nr 6,

- plan przychodów i wydatków �rodków specjalnych - we-
d³ug za³¹czników Nr 7, 8 i 9,

- wieloletni program inwestycyjny - wed³ug za³¹cznika Nr 10,

§ 10. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przenie-
sieñ wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia-
³ów bud¿etu.

§ 11. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania gminnym
jednostkom organizacyjnym uprawnieñ w zakresie przenosze-
nia planowanych wydatków w ramach rozdzia³u, w planach fi-
nansowych tych jednostek.

§ 12. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bu-
d¿etowym na kwotê                                                    500.000,00 z³

§ 13. Ustala siê wysoko�æ sumy, do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê 2.100.000,00 z³.

§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza do sp³aty zobowi¹zañ
Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 16. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d i pkt 9, art. 51 ust.3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014) art. 109, art. 116, art.
124, art. 128 ust.2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n.
zm.), art.420 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
�rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz 627 ), oraz art. 41 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 z pó�n. zm.) - Rada Powiatu Opolskiego, usta-
la co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et powiatu opolskiego na rok bu-
d¿etowy 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu w wysoko�ci
33.071.096 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu w wysoko�ci
33.224.101 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 4. Ustala siê deficyt bud¿etu w wysoko�ci 153.005 z³,
który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi ze sp³aty po-
¿yczki, wykazanymi w za³¹czniku nr 1.

§ 5. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej   w wysoko�ci  784.640 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 6. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w  wysoko�ci 320.000 z³

§ 7. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysoko�ci 200.000 z³ na
pokrycie ewentualnych strat Samodzielnego Publicznego Za-
k³adu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Ozimku.

§ 8. Ustala plan przychodów i wydatków gospodarstw po-
mocniczych zgodnie  z za³¹cznikiem nr 4.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5

§ 10. Wykaz inwestycji powiatowych realizowanych w roku
bud¿etowym oraz wysoko�æ nak³adów inwestycyjnych na po-
szczególne zadania zawiera za³¹cznik nr 6.

§ 11. Ustala siê plan przychodów i wydatków Powiatowe-
go Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 12. Ustala siê plan przychodów i wydatków Powiatowe-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 13. Ustala siê plan dotacji celowych w kwocie ogólnej
3.083.057 z³ na zadania okre�lone    w za³¹czniku nr 9.

§ 14. Wykaz zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ wieloletnich
programów inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 10

§ 15. 1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków w ramach dzia³u klasyfika-
cji bud¿etowej.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakre-
sie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy para-
grafami w obrêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wyna-
grodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

§ 16. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Powiatu, któ-
ra nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznej kwoty 500.000 z³ w roku bud¿e-
towym.

§ 17. Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania do sumy  300.000 z³

§ 18. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do lokowania wol-
nych �rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach nie wy-
konuj¹cych bankowej obs³ugi powiatu.

§ 19. 1. Zarz¹d Powiatu opracuje informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu powiatu za   I pó³rocze w terminie do dnia
31 sierpnia.

2. Zarz¹d Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z
wykonania bud¿etu powiatu zawieraj¹ce zestawienie dochodów
i wydatków w szczegó³owo�ci nie mniejszej jak  w uchwale bu-
d¿etowej do dnia 31 marca nastêpnego roku.

§ 20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha
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Uchwa³a Nr IV/20/02
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art.57
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 141 poz. 1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 ) , art.109, 116, 117,118,
124 ust. 1 i 2, 128 ust. 2 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, Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr
6 poz. 69, Nr 12  poz. 136, Nr 48 poz. 550 i 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, Nr 145 poz. 1623,  2002 r. Nr
41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 156 poz.1300)  - Rada Miejska w  Ozimku uchwala , co
nastêpuje:

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

§ 2. 1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                      -  26.180.633,- z³

    w tym: 1/ dotacje celowe na zadania zlecone,  powierzo-
ne  oraz realizowane na podstawie porozumieñ-   1.606.553,- z³

2/ op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿  alkoholu
                     -       240.000,- z³

    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 i 2.
2. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysoko�ci        86.000,- z³
    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etowe Gminy w wysoko�ci
                                                                      -   24.276.101,- z³

w tym: 1/ wydatki na zadania w³asne      -   22.669.548,- z³
- wydatki na profilaktykê i przeciwdzia³anie   alkoholizmowi

                                -        240.000,- z³
2/ wydatki na zadania zlecone, powierzone oraz

realizowane na podstawie porozumieñ       -     1.606.553,- z³
 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 i 6.

§ 4. Nadwy¿kê bud¿etow¹ wynikaj¹c¹ z ró¿nicy pomiêdzy
dochodami a wydatkami bud¿etowymi w kwocie 1.904.532,-
przeznacza siê na sp³atê rozchodów bud¿etowych.

§ 5. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysoko�ci
                                   -  1.990.532,- z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala siê zadania inwestycyjne do realizacji w
2003 roku na kwotê                                                -  1.394.000,- z³

     zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
2. Zawiesza siê realizacjê zadañ ujêtych w wieloletnim

programie inwestycyjnym na 2003 r.    w nastêpuj¹cym zakresie:
    1/ modernizacja oczyszczalni �cieków w Antoniowie/ +

in¿ynier projektu /                                      na kwotê  2.223.525,- z³,
    2/ tranzyt �cieków z miejscowo�ci Dylaki - Biestrzynnik

oraz Jedlice do oczyszczalni �cieków  w  Antoniowie/+ in¿ynier
projektu /                                                        na kwotê    86.150,- z³,

    3/ budowa II kwatery sk³adowiska sta³ych odpadów ko-
munalnych w Dylakach                               na kwotê    114.000,- z³.
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Uchwa³a   Nr III / 22 / 02
Rady   Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 7. Ustala siê wydatki na obs³ugê d³ugu bud¿etu gminy w
wysoko�ci                          -   524.487,- z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci  -    10.000,- z³,

§ 9. Ustala siê dotacje dla:
a) instytucji kultury  - Domu Kultury w wysoko�ci   -   500.200,- z³
b) instytucji kultury - Biblioteki w wysoko�ci   -   232.000,- z³
c) stacji "CARITAS" w wysoko�ci -     41.000,- z³
d) Stowarzyszenia pn. Ludowe Zespo³y Sportowe i Hutni-

czy Klub  Sportowy w wysoko�ci -   100.000,- z³
e) Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ELIXIR w

wysoko�ci                                      -     16.000,- z³
f) Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació³ Dzieci Niepe³no-

sprawnych    INTEGRACJA                          -     10.000,- z³.

§ 10. Ustala siê plan dla �rodka specjalnego pn. "DROGI"
a/ przychody w wysoko�ci -       5.000,- z³
b/ wydatki w wysoko�ci -     21.000,- z³
c/ uwzglêdnia siê przewidywany stan �rodków na 1 stycz-

nia 2003 w wysoko�ci   16.000,- z³.
- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala siê plan dla �rodka specjalnego pn. "PO-
MÓ "̄

a/ przychody w wysoko�ci -       3.000,- z³
b/ wydatki w wysoko�ci -       3.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala siê dla Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej

a/ przychody w wysoko�ci            -    160.000,- z³
b/ wydatki w wysoko�ci           -    240.000,- z³
c/ uwzglêdnia siê przewidywany stan �rodków na 1 stycz-

nia 2003 r. w wysoko�ci                                                - 80.000,- z³.
- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 13. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek krótkoterminowych
zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym 2003 nie mo¿e
przekroczyæ kwoty                                                         - 600.000,- z³.

§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania wszelkich
innych zmian w planie wydatków bud¿etowych  za wyj¹tkiem przenie-
sieñ wydatków pomiêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.

§ 15. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania dyrektorowi
Gminnego Zak³adu O�wiaty, kierownikowi O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej oraz dyrektorom przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimna-
zjum, uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydat-
ków pomiêdzy paragrafami w ramach danego rozdzia³u.

§ 16. Informacjê o wprowadzanych zmianach w bud¿ecie
Burmistrz bêdzie przedk³adaæ Radzie Miejskiej okresowo w spra-
wozdaniach z wykonania bud¿etu.
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§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 18. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy i Miasta .

§ 19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Czes³aw  Kaczmarek
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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,  2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62,  poz.558, Nr 113,
poz. 984 ) oraz art. 109,art.116, art. 117, 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, 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 i Nr
102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr
41, poz. 363  i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, poz.1300 , Nr 200, poz. 1685 ) 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 Gminy w Skoroszycach 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     7.750.138,- z³
    w tym:
    dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ   na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych       76.000,- z³
    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowyc  378.397,-z³
    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y

3. Wydatki bud¿etu gminy w wysoko�ci  7.869.805,-z³
    w tym:
    wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie     pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych                76.000- z³
    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y

4. Rozchody zwi¹zane ze sp³at¹ po¿yczek    258.730,-z³

    zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y

5. Niedobór  bud¿etowy w wysoko�ci,                119.667,- z³
który zostanie pokryty  z  przychodów z tytu³u innych krajowych
rozliczeñ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y

§ 3. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych
                        w wysoko�ci     370.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y

§ 4. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego:
- przychody w wysoko�ci 522.875,- z³
- wydatki w wysoko�ci 577.440,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y

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

-  przychody w wysoko�ci    10.000,- z³
- wydatki w wysoko�ci    23.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y

§ 6. 1. Okre�la siê stawkê kosztu jednostkowego bêd¹ce-
go wska�nikiem dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych  na::

1) gospodarkê �ciekow¹ i ochronê wód dla:
                                 1m3 �cieków -     3,47z³/m3

2) gospodarkê odpadami dla:
                                 1m3odpadów -   45,08z³/m3

2. Stawki, o których stanowi ustêp 1 pkt. 1 i 2 skalkulowa-
ne zosta³y w oparciu o planowane koszty roczne roku bazowego

3.  Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy w wysoko�ci
                                                                               197.000,- z³
w tym:
- dla zak³adu bud¿etowego    70.000,- z³
- dla instytucji kultury  102.000,- z³
- dla stowarzyszeñ    25.000,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y

§ 7. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci

  518.230,- z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y

§ 8. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z reali-
zacj¹  zadañ powierzonych na podstawie porozumieñ miêdzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego w wysoko�ci       13.862,- z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do niniejszej uchwa³y

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

- przychody w wysoko�ci 194.790,-z³
- wydatki w wysoko�ci                                      192.500,-z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y

§ 10. Przyjmuje siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci      10.140,-z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do niniejszej uchwa³y

§ 11. Tworzy siê w bud¿ecie gminy rezerwê ogóln¹ w wy-
soko�ci                                                        20.000,-z³

§ 12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etu gminy tj. przeniesieñ wydatków w
dziale pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem zmian
dotycz¹cych wydatków na zadania inwestycyjne  oraz zmian w
planie na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 13. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku
bud¿etowym                                                      do kwoty 20.000,- z³

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Skoroszyce.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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Uchwa³a Nr III/12/02
Rady Gminy w Skoroszycach

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 i 9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591,  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984) oraz art. 109,110, 116,124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust.3 i 4 oraz
art.128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 104; 1999 r., Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr
6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550 i 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 i Nr 102 poz. 1116) oraz art. 400, 401,
402, 403, 404, 406,420 i 421 ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U.  Nr 62 poz.627, Nr
100 poz. 185) - Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

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

§  2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                                                           9.718.420,00 z³
w tym:
- dotacje na zadania zlecone i powierzone    515.852,00 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿   na-

pojów alkoholowych                                                      90.300,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 3.

§  3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci:  9.937.734,00 z³
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych  w wysoko�ci                                              90.300,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
-   wydatki na zadania zlecone i powierzone w wysoko�ci
                                                                             515.852,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 4.1) Ustala siê niedobór bud¿etu  w wysoko�ci 309.000,00 z³
      �ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu ustala siê   zaci¹-

gniêcie kredytu
2)  Plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci   309.000,00 z³
      stanowi za³¹cznik Nr 12

§  5. 1. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                89.686,00 z³
      przeznacza siê na sp³atê kredytu i po¿yczki  zaci¹gniê-

tych    w latach poprzednich
2.   Plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci         89.686,00 z³
      stanowi za³¹cznik nr 4.

§  6. Ustala siê wysoko�æ dotacji z bud¿etu gminy w wyso-
ko�ci                                                                                 682.840,00 z³

w tym:
dla zak³adów bud¿etowych                               161.000,00 z³
  dla Gminnych Instytucji Kultury :
a) Gminnego O�rodka Kultury  w Strzeleczkach
                                                                              214.609,00 z³
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach
                                                                             189.331,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5
dla jednostek poza gminnych                           117.900,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§  7. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych w wysoko�ci:

           Przychody                                                  663.000,00 z³
               Wydatki                                                   663.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§  8. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Gminnego Funduszu Ochrony  �rodowiska w wysoko�ci

       Przychody                                                       20.700,00 z³
         Wydatki                                                         20.700,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§  9. Ustala siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowej w
wysoko�ci                                                                      161.000,00 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§  10. Ustala siê plan dochodów, które podlegaj¹ przeka-
zaniu do bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleco-
nych jednostkom samorz¹du terytorialnego w wysoko�ci

                                                                                 12.140,00 z³
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§  11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci       32.506,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§  12. Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych w wysoko-
�ci                                                                                  819.437,00 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§  13. Ustala siê plan inwestycji wieloletnich z wyodrêbnieniem
wydatków na finansowanie zadania w poszczególnych latach

Zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.
W zakresie realizacji inwestycji "Budowa wodoci¹gu w

przysió³ku Kopalina" wstrzymuje siê jej realizacjê w zakresie
�rodków planowanych z funduszu   "SAPARD"

§  14. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku kalenda-
rzowym nie mo¿e przekroczyæ                         kwoty  50.000,00 z³.

§  15.Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ                                                                                   500.000,00 z³.

§  16. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy roz-

dzia³ami i paragrafami klasyfikacji    wydatków w ramach dane-
go dzia³u z wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszanie lub
zmniejszanie wydatków na wynagrodzenia osobowe, dotacje
oraz wydatków maj¹tkowych

2. przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przenie-
sieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie jednego
rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie pla-
nowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe.

§  17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.
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Uchwa³a   Nr   IV/26/02
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na  2003 rok.
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§  18. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przy-
jêty w gminie i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

§  19. Uchwa³a   wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia  2003 r.

Przewodnicz¹cy  Rady
Walter  Wieja
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    Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 4,  pkt 9  lit. "d" i   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), art. 109, art. 115 ust.1 pkt 2, art.116 ust. 1
i 4, art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2, ust.3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 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, 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 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) 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 Gminy uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. 1. Ustala  siê dochody  bud¿etu  Gminy  zgodnie  z
za³¹cznikiem nr 1  na kwotê 7.021.879 z³, w tym:

a) dotacje zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admini-
stracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami na kwotê
613.240 z³, za³¹cznik nr 1a,

b) dotacje na realizacjê zadañ przejêtych przez gminê do
realizacji na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej w kwocie 3.224 z³, za³¹cznik nr 1b,

c) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na. reali-
zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin na kwotê 7.797 z³, za³¹cz-
nik nr 1c,

d) dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych na kwotê 40.000 z³, za³¹cznik nr 1d,

e) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa - urzêdy naczelnych
organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹-
downictwa - na kwotê 813 z³., za³¹cznik nr 1e.

2. Ustala  siê  wydatki  bud¿etu  Gminy  zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 2, na kwotê 7.103.773 z³, w tym:

a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admini-
stracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami na kwotê
613.240 z³, za³¹cznik nr 2a,

b) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ przyjêtych przez
gminê na. podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹-
dowej w kwocie 3.224 z³, za³¹cznik nr 2b,

c) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych bie¿¹-
cych gmin otrzymane z bud¿etu pañstwa na kwotê 7.797 z³, za-
³¹cznik nr 2c,

d) wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê
40.000 z³, za³¹cznik nr 2d,

e) wydatki - uzupe³nienie list wyborczych - na kwotê 813 z³.
3. Ustala  siê  rozchody  bud¿etu  w  kwocie  180.000  z³  i

przychody bud¿etu  w  kwocie 261.894 z³, za³¹cznik nr 3. Plano-
wany niedobór bud¿etowy w kwocie 81.894 z³ oraz sp³atê kredy-
tu w kwocie 180.000 z³ planuje siê pokryæ z wolnych �rodków w
obrocie z roku 2002.

§ 3. Ustala  siê  limit wydatków na 2003 r. wed³ug progra-
mu inwestycyjnego w wysoko�ci 697.000 z³, zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 4.
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Uchwa³a Nr IV/32/02
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Tu³owice na 2003 rok.

§ 4. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego w wysoko�ci:

- przychody - 2.221.000,
- wydatki - 2.218.350,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 5. Ustala   siê   plan   przychodów   i  wydatków  bud¿eto-
wych  instytucji  kultury  w   wysoko�ci  270.000 z³;

- przychody - 324.000,
- wydatki - 324.000,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-
ko�ci:.

- przychody - 528.638,
- rozchody - 488.638,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 7. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
355.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 8. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci  20.000 z³.

§ 9. Ustala siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które podlegaj¹ prze-
kazaniu do bud¿etu pañstwa w wysoko�ci 10.140 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 9.

§ 10. Maksymalna  wysoko�æ  kredytów  (po¿yczek)  krót-
koterminowych  zaci¹ganych przez Wójta w roku kalendarzo-
wym nie mo¿e przekroczyæ 200.000 z³.

§ 11. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹æ zobowi¹zania nie mo¿e przekroczyæ

                                                                                   200.000 z³.

§ 12. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u za wyj¹tkiem wyna-
grodzeñ i wydatków na inwestycje.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakre-
sie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków  miêdzy para-
grafami w obrêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wyna-
grodzenie osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszanie lub zmniejszanie planu wydatków maj¹tkowych.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Teresa Kucharzak - Juszczyk
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