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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5182 -          Poz. 1122

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 ; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 109, art. 116 ust. 4, art. 118 ust. 1 i
art.124 oraz art. 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 i Nr 110, poz. 1255
2000 r.  Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i 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 365 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 ) - Rada Gminy D¹browa
uchwala,  co  nastêpuje :

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

§ 2. Ustala  siê  dochody  i wydatki  bud¿etu  Gminy  w
nastêpuj¹cych  wielko�ciach :

- dochody w wysoko�ci  10.552.776 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1,

- wydatki w wysoko�ci  10.552.776 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu i wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysoko�ci                                   77.000 z³

§ 4. Ustala  siê  plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminie       634.880 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 5. Ustala  siê   plan   nak³adów   inwestycyjnych w wyso-
ko�ci                                                                                   1.202.000 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

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

- przychody w wysoko�ci                                               6.100 z³

- wydatki w wysoko�ci                                          1.163.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 7. Ustala siê dotacje celowe na realizacje zadañ zleco-
nych w wysoko�ci                                158.000 z³

§ 8. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci        53.387 z³

§ 9. Upowa¿nia   siê   Wójta   Gminy   do :
1. Zaci¹gania   kredytów   i  po¿yczek   krótkoterminowych

do  wysoko�ci  200.000 z³   na  pokrycie  wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia-
³ami i paragrafami w ramach danego dzia³u  z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków
maj¹tkowych.

3. Przekazania    swoich    uprawnieñ    dla    kierowników
jednostek   organizacyjnych   w   zakresie   dokonywania  prze-
niesieñ  w  planie  wydatków  miêdzy paragrafami  w obrêbie
jednego rozdzia³u.

§ 10. Wójt Gminy przedstawi informacjê o przebiegu wy-
konania bud¿etu  za I pó³rocze zgodnie z uchwa³¹ Nr X/66/99
Rady Gminy w D¹browie z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie
okre�lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
bud¿etu za I pó³rocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania
bud¿etu w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicz-
nych.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
D¹browa .

§ 12. Uchwa³a  podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi  w  ¿ycie z dniem
1 stycznia  2003  roku.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

1122

Uchwa³a Nr IV/18/02
Rady Gminy  D¹browa

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5183 -             Poz. 1122



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5186 -        Poz. 1123

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 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. 109, 112, 122, 124, art. 128 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 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, 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) oraz art.  420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.1229) - Rada
Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê bud¿et Gminy Kamiennik na okres roku
kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci   5.288.039 z³
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹do-

wej   zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumieñ
                                                                                     629.924 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                                  25.000 z³
zgodnie z za³¹cznikami nr 1, 2, 3.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci    6.237.922 z³
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zleco-

nych oraz realizowanych na podstawie porozumieñ        629.924 z³
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych            25.000 z³
  zgodnie z za³¹cznikami nr 4, 5, 6.

§ 4. Ustala siê plan przychodów  w wysoko�ci  1.023.883 z³
i rozchodów w wysoko�ci           74.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7
Ustala siê deficyt bud¿etowy do wysoko�ci,     949.883 z³

który znajduje pokrycie w przychodach pochodz¹cych z nadwy¿ki
bud¿etowej z lat ubieg³ych oraz po¿yczce i kredycie krajowym.

 § 5. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych w wysoko�ci
                                                                                  1.091.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bu-
d¿etowych

- przychody w wysoko�ci                                          457.250 z³
- wydatki w wysoko�ci                                              481.250 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

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

- przychody w wysoko�ci                                            45.490 z³
- wydatki w wysoko�ci                                                 45.490 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

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

- przychody w wysoko�ci                                          2.000 z³
- wydatki w wysoko�ci                                               4.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 9. Ustala siê plan dotacji przedmiotowych z bud¿etu
Gminy w wysoko�ci                                                            50.000 z³

w tym:
- dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§ 10. Ustala siê plan dotacji pozosta³ych z bud¿etu Gmi-
ny w wysoko�ci                                                                 723.744 z³

w tym:
- dla powiatu                    20.000 z³
- dla stowarzyszeñ prowadz¹cych placówki o�wiatowe
                                                                                  530.702 z³
- dla stacji opieki Caritas                                         42.400 z³
- dla instytucji kultury                                               96.573 z³
- dla stowarzyszeñ LZS                                           34.069 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 13.

§ 11. Ustala siê plan wydatków wyodrêbnionych do dys-
pozycji jednostek pomocniczych (so³ectw) w wysoko�ci

                                                                                    74.619 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 14.

§ 12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredy-
tów i po¿yczek krótkoterminowych do wysoko�ci       100.000 z³.

§ 13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etu Gminy miêdzy rozdzia³ami i para-
grafami klasyfikacji bud¿etowej w ramach jednego dzia³u z wy-
³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie
ustalonych �rodków na zadania inwestycyjne.

§ 14. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazywania swo-
ich uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w
zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy
paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wy-
datków maj¹tkowych.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

1123

Uchwa³a Nr IV/24/02
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5187 -         Poz.1123



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5192 -            Poz. 1124

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 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) oraz
art.109, 112 i 124 ust.1 i 2, 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 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 365, Nr 74  poz.. 676, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300) oraz art.401 ust.1, art.403, 406
i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.627;  2001 Nr 115, poz. 229, 2002 r. Nr 74,
poz.676 i Nr 113, poz.984), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Komprachcice na okres
roku kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody Gminy w wysoko�ci 11.659.259 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala siê wydatki Gminy w wysoko�ci 13.219.259 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4. Deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego  w
wysoko�ci 1.560.000 z³ zostanie zrównowa¿ony przychodami w
postaci po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysoko�ci 1.500.000 z³ oraz
nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w wysoko�ci 60.000 z³.

§ 5. Dotacje otrzymane na zadania zlecone po stronie do-
chodów i wydatków ustala siê w kwocie 560.380 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala siê dotacje dla pozosta³ych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala siê dotacjê dla jednostki kultury tj. Samorz¹do-
wego O�rodka Kultury w Komprachcicach, zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 5.

§ 8. Ustala siê dotacje dla zak³adu bud¿etowego w wyso-
ko�ci 60.000 z³ ,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿e-
towego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala siê plan inwestycji  na  2003 rok, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala siê plan wieloletnich nak³adów inwestycyjnych,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

1124

Uchwa³a  Nr II/ 21 /2002
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 12. Ustala siê przychody i wydatki funduszu celowego
- Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala siê plan dochodów z tytu³u wydawania ze-
zwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie  85.000 z³
oraz wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysoko�ci 103.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków
specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12.

§ 15. Przyjmuje siê plan dochodów bud¿etu pañstwa
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹do-
wej zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego w wyso-
ko�ci 21.140 z³,

 zgodnie z za³¹cznikiem nr 13.

§ 16. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie         80.000 z³.

§ 17. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredy-
tów i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego, do kwoty

                                                                                200.000 z³.

§ 18. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zmniejszanie ustalonych limitów finan-
sowych objêtych wieloletnim programem inwestycyjnym.

§ 19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia  i obo-
wi¹zuje w roku bud¿etowym 2003.

§ 21. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Pietruszka



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5193 -                  Poz.1124



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 58 - 5198 -          Poz.1125

Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt. 4, pkt. 9 lit. "d", pkt. 10
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 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. art. 109, 110, 116,
art. 124 ust. 1 i ust. 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. 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
i Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45, poz. 497,  Nr 46, poz. 499, Nr
88, poz. 961, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz.
1623, 2002 r. 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. 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
115, poz. 1229,  2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) -
uchwala siê  co, nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Krapkowice na okres roku
kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu  w wysoko�ci 31.412.411 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu  w wysoko�ci 37.079.075 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala siê deficyt bud¿etowy w wysoko�ci         5.666.664 z³.

§ 5. 1. Na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿eto-
wego oraz wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach bud¿etu Gminy zostan¹ zaci¹gniête kredyty i po¿ycz-
ki na rynku krajowym w ³¹cznej kwocie                        6.419.770 z³.

2.Przypadaj¹ca w roku 2003 sp³ata kredytów i po¿yczek w
ogólnej kwocie  753.106 z³ zaci¹gniêtych w latach poprzednich
znajduje pokrycie w dochodach ustalonych w za³¹czniku Nr 1, z
nastêpuj¹cych �róde³:

- z wp³ywów z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci w kwocie                                                  200.000 z³,

- z podatku od nieruchomo�ci w kwocie            553.106 z³.
3.Plan przychodów i rozchodów bud¿etu gminy na cele

okre�lone w ust. 1 i 2 stanowi za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.

§ 6. Okre�la siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w ³¹cznej kwocie                                  12.085.000 z³,

w tym: 80.000 z³ na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

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

- przychody 1.150.051 z³
- wydatki 1.166.021 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

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

1125

Uchwa³a  Nr  III/19/02
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 grudnia 2002 r.

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

              - przychody    328.000 z³
- wydatki 1.661.522 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleco-
nych gminom ustawami w wysoko�ci:

- dochody 1.923.840 z³
- wydatki 1.923.840 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala siê dotacje z bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               1.573.054 z³,
w tym dla:
            - instytucji kultury w wysoko�ci   1.010.918 z³

- pozosta³ych podmiotów w wysoko�ci 562.136 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych  i wydatki na realizacjê zadañ
okre�lonych w programie rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych w wysoko�ci 238.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala siê plan dochodów, które podlegaj¹ przeka-
zaniu do bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych  z realizacj¹ zadañ z za-
kresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych usta-
wami   w wysoko�ci 57.140 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 146.812 z³

§ 14. Ustala siê rezerwê celow¹ na inwestycje
                                                         w wysoko�ci  100.000 z³.

§ 15. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza  w roku kalendarzo-
wym nie mo¿e przekroczyæ kwoty                                 1.800.000 z³.

§ 16. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ kwoty                                                                             800.000 z³.

§ 17. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem prze-
niesieñ powoduj¹cych wzrost dotacji z bud¿etu.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazywania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w
zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy
paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wynagro-
dzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹cych zwiêk-
szenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
 Andrzej Kulpa
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Na podstawie art.18 ust.2,pkt.4 i 9 lit."e"  ,pkt.10,art.54 ust.2
oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z pó�. zm. ) oraz art.
109, art.116, 117,118,124 ,128  ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.
o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h ( D z . U . N r 1 5 5 , p o z . 1 0 1 4 z
pó�.zm.),art.406,420,421, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony �rodowiska   ( Dz.U. Nr 62,poz.627 z pó�.zm.) -
Rada  Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê bud¿et Miasta i Gminy na rok bud¿etowy
2003  roku.

§ 2. Ustala siê dochody i wydatki  bud¿etu Miasta  i Gminy
na 2003 rok w nastêpuj¹cych wielko�ciach :

  - dochody w wysoko�ci 16.392.466  z³
  - wydatki  w wysoko�ci 16.322.255  z³

  w tym :
  - zadania  w³asne w wysoko�ci 14.864.556  z³
  - zadania zlecone i powierzone
   w wysoko�ci                1.457.699  z³
   zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,2  i 3.

§ 3. Uchwala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ
okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w wysoko�ci 107.950 z³ ,zgodnie  z za³¹cznikiem
Nr 1 i 2 .

§ 4. Uchwala siê rezerwê ogóln¹ i celow¹ w nastêpuj¹cych
wielko�ciach :

- rezerwê ogóln¹  w wysoko�ci 70.000 z³  ,
stanowi¹c¹   0,43 %   wydatków bud¿etu
- rezerwê celow¹ w wysoko�ci 50.000 z³
stanowi¹c¹  0,31 %  wydatków bud¿etu.
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 5.  Nadwy¿ka bud¿etu Gminy stanowi kwotê         70.211  z³
.

 Uchwala siê  rozchody  bud¿etu  Gminy  w wysoko�ci
                                                                                    870.211  z³
 Powy¿sze   rozchody  zostan¹  sp³acone :
-   z  nadwy¿ki  bud¿etowej  w  kwocie     70. 211 z³
-   z  wolnych  �rodków w  kwocie           800.000 z³
 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 6. Uchwala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿eto-
wych , �rodków specjalnych i funduszy celowych w nastêpuj¹-
cych wielko�ciach :

1. Zak³ady bud¿etowe
    - przychody w wysoko�ci 3.169.100  z³
    - wydatki w wysoko�ci 3.167.500  z³
2. �rodki specjalne
    - przychody w wysoko�ci    223.463 z³
    - wydatki w wysoko�ci    223.463 z³

3. Fundusze celowe
    - przychody w wysoko�ci     83.500  z³
    - wydatki w wysoko�ci     83.500  z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 7. Uchwala  siê kwoty dotacji dla gminnych i pozagmin-
nych jednostek w nastêpuj¹cych wielko�ciach :

- dla zak³adu bud¿etowego w wysoko�ci          290.000 z³
- dla instytucji kultury w wysoko�ci                     550.000 z³
- dla pozosta³ych jednostek w wysoko�ci         136.800 z³
           zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 8. Wyodrêbnia siê  �rodki do dyspozycji jednostek po-
mocniczych Gminy ( so³ectw i osiedla )  w wysoko�ci  60.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 9. Uchwala siê plan nak³adów inwestycyjnych  realizo-
wanych w roku bud¿etowym w wysoko�ci             1.300.200 z³ ,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 10. Maksymalna wysoko�æ kredytów ( po¿yczek )   krót-
koterminowych  zaci¹ganych przez  Burmistrza  Miasta i Gminy
w roku bud¿etowym nie mo¿e przekroczyæ                 300.000 z³.

§ 11. Burmistrz  Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹-
gaæ  zobowi¹zania w zakresie inwestycji  podejmowanych w roku
2003 nie przekraczaj¹cej kwoty w wysoko�ci              500.000 z³.

§ 12. Upowa¿nia siê Burmistrza   Miasta i Gminy do :

1.  Dokonywania zmian w planie wydatków pomiêdzy roz-
dzia³ami i paragrafami    w ramach  dzia³u klasyfikacji bud¿eto-
wej , za wyj¹tkiem wydatków maj¹tkowych .

2.  Przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych Gminy w  zakresie dokonywania prze-
niesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie  jed-
nego rozdzia³u , za wyj¹tkiem  wydatków maj¹tkowych .

 3. Informacjê o wprowadzonych zmianach w bud¿ecie
Burmistrz  Miasta i Gminy   bêdzie przedk³adaæ Radzie Miej-
skiej na najbli¿szej sesji.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Lewin Brzeski.

§ 14. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz  rozplakatowaniu  na tabli-
cy og³oszeñ  oraz w prasie lokalnej.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia , z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1-go stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Mieczys³aw Adaszyñski
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U c h w a ³ a   Nr   III/15/2002
Rady   Miejskiej  w Lewinie Brzeskim

z dnia   30  grudnia   2002  r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy na 2003 rok.
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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, Nr 153, poz. 1271) oraz art.48 ust.1 pkt 2
art.109, art.110, art.116, art.117, art.118, art.124 ust.1 i ust.2 pkt
1 i 2, ust.3, art.128 ust.2 , art.134 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku 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 i 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. 365,  i 363, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz.984, Nr 156, poz1300,) oraz art. 402, art. 403 i art. 406 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627) - Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy na okres roku bud¿etowe-
go 2003.

§ 2.Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy na  2003 rok w
wysoko�ci                                                                    5 052 445,-

    w tym: - dotacje na zadania zlecone        552 907,-
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ  z organami administracji rz¹dowej                          3 224,-
 -dotacja celowa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych

Gminy                                                                          12 995,-
- dochody z tytu³u wydawania zezwolenia na sprzeda¿

napojów alkoholowych                                                           40 000,-
    zgodnie z za³. Nr 1 i 1a.

§ 3. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok w
wysoko�ci                                                                    5 255 809,-

    w tym : - wydatki na zadania zlecone        552 907,-
-  wydatki na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ  z organami administracji rz¹dowej             3 224,-
- wydatki na realizacje zadañ w³asnych Gminy      12 995,-
 - wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych    40 000,-
  zgodnie z za³. Nr 2 i 2a

§ 4. Ustala siê rozchody w wysoko�ci        196 636,-
   w tym :  - sp³ata po¿yczki z  Fund. Rozwoju �l¹ska       56 636,-
               - sp³ata kredytu do BS Prudnik         140 000,-
 Powy¿sze rozchody sfinansowane bêd¹ dochodami w³a-

snymi Gminy.

§ 5. Deficyt  bud¿etowy w kwocie                      203 364,00 z³
 zostanie pokryty przychodem pochodz¹cym  z kredytu za-

ci¹gniêtego na finansowanie wydatków  nie znajduj¹cych po-
krycia w planowanych dochodach bud¿etowych.

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

               - Przychody 708 194,-
               - Wydatki 707 927,-
stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

§ 7.  Ustala siê  plan przychodów i wydatków  �rodków
specjalnych w wysoko�ci

                      Przychody       30 200,-
                      Wydatki        30 000,-
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 i 4a.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
                      Przychody 40 100,-
                      Wydatki             45 000,-
zgodnie z za³¹cznikiem  5.

§ 9. Ustala siê plan  dotacji w wysoko�ci        401 900,-
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6

§ 10. Ustala siê limit wydatków na wieloletni plan inwesty-
cyjny w kwocie                                                             66 000,-

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 11.Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci        10 000,-

§ 12.Maksymalna wysoko�æ kredytów ( po¿yczek ) krótko-
terminowych zaci¹gana przez Wójta w roku bud¿etowym nie
mo¿e przekroczyæ                                                          200 000,-

§ 13.Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt  mo¿e samo-
dzielnie  zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekroczyæ         200 000,-

 a w zakresie inwestycji i remontów do wysoko�ci      200 000,-

§ 14. Upowa¿nia siê Wójta do lokowania wolnych �rod-
ków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach ni¿ bank
prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu Urzêdu Gminy.

§ 15. 1. Upowa¿nia siê Wójta do dokonywania przeniesieñ
planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji
wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem zmian powo-
duj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie ustalonych limitów finan-
sowych objêtych wieloletnim programem inwestycyjnym.

2. Upowa¿nia siê Wójta do przekazania swoich uprawnieñ
dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokony-
wania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w ob-
rêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie planowanych wydatków  na wynagrodzenie osobo-
we pracowników oraz zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub
zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

3. Informacje o wprowadzonych zmianach  w bud¿ecie Wójt
bêdzie przedk³ada³ Radzie Gminy na najbli¿szej sesji.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi .

§ 17.Uchwa³a podlega og³oszeniu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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Uchwa³a Nr II / 27 / 2002
Rady Gminy w Lubrzy

 z dnia  12 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" 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/ oraz art. 109 ust. 1, art. 116 ust.4 , art. 118, art. 124 ust.
1 i 2 pkt. l i 2 ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014,  1999 r. Nr 38 poz.360, Nr49 poz.485, Nr 70 poz. 778 , 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 98 poz.1070, Nr 102 poz. 1116
Nr 145 poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365 , Nr 74 poz. 676,
Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984 oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627) - Rada Gminy uchwala,  co nastêpuje:

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci  -     10.494.354 z³,
za³¹cznik nr l.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci  -  11.399.479z³
a)wydatki bie¿¹ce                                      -        10.299.479z³
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ    -    5.941.638 z³
o dotacje                                                      -             545.000 z³
o wydatki na obs³ugê d³ugu                           -        12.000 z³
b)wy datki maj¹tkowe                                   -       1.100 000 z³,
za³¹cznik nr 2.

§4. Ustala siê plan przychodów w wysoko�ci      -     1.060.000 z³,
z tego:
1. Po¿yczki / kredyty d³ugoterminowe krajowe     -     1.000.000 z³
a. na pokrycie deficytu bud¿etowego        -         905.125 z³
b. wydatków maj¹tkowych                           -           94.875 z³
2. Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych      -       60.000 z³
przeznacza siê na finansowanie rozchodów zwi¹zanych

ze sp³at¹ kredytu,
za³¹cznik nr 3.

§5. Ustala siê plan rozchodów w wysoko�ci   -             154.875 z³
Pokryty zostanie dochodami w³asnymi Gminy .
Za³¹cznik  nr 4.

§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego

Przychody                                                    -           1.530.500 z³
Wydatki                                                                   1.392.300 z³.
Za³¹cznik nr 5  .

§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-
cjalnego

Przychody                                -                                 15.600 z³
Wydatki                                  -                                   39.600 z³.
Za³¹cznik nr 6.
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 Uchwa³a Nr III/19/2002
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy £ambinowice na 2003 rok.

§8. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celo-
wych w wysoko�ci:

Przychody                            -                                    32.860 z³
Wydatki                               -                                     39.432 z³.
Za³¹cznik nr 7.

§9. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleco-
nych gminie ustawami:

Dochody                                -                                 821.898 z³
Wydatki                                  -                                 821.898 z³.
Za³¹cznik nr 8 i nr 9.

§10. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹-
dowej:

Dochody                                                          -          46.224 z³
Wydatki                                                              -          46.224 z³.
Za³¹cznik  nr 10 i  nr 11.

§11. Ustala siê plan dotacji                       -         545.000 z³,
w tym:
dotacja podmiotowa                                    -         400.000 z³
dotacje celowe                                              -        145.000 z³.
Za³¹cznik nr 12.

§12. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹gniêtych przez Wójta w roku kalendarzowym
mo¿e wynosiæ                                                           -       300.000 z³.

§13. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-

czyæ                                                                            -         300.000 z³.

§14. Upowa¿nia siê Wójta do dokonywania zmian w pla-
nie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia-
³ami.

§15. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysoko�ci                              50.000 z³,

ujête w za³¹czniku nr 1
Wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysoko�ci
                                                                                    50.000 z³,
ujête w za³¹czniku nr 2.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 litera d, pkt 10 w zw.
z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591, 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 / w zwi¹zku z art. 109, 118,
124  i  art. 128, ust. 2,  pkt. 1 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, Nr 95 poz. 1041, Nr
119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;  2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46
poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116,
Nr 145, poz. 1623,  2002r Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300. / oraz art.
401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �ro-
dowiska/ Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229,  2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113 poz. 984 / - Rada Gminy w Murowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Murów na okres roku ka-
lendarzowego 2003.

§ 2. Uchwala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                                               7.246.809,00

w tym ;
-dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wyso-

ko�ci                                                                   476.412,00
-dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ alko-

holu w wysoko�ci                                                              90.000,00
zgodnie z za³¹cznikami 1 i 3

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                              8.808.928,00

w tym ;
-wydatki na zadania zlecone i powierzone w wysoko�ci
                                                                               476.412,00

-dotacje celowe w wysoko�ci                              128.100,00
-wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki  i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wyso-
ko�ci                                                         90.000,00

zgodnie z za³¹cznikami nr 2, 3, 4 i 5

§ 4. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych za-
dañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami
w wysoko�ci                              472.309,00

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 5 . Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w roku bud¿etowym oraz wysoko�æ nak³adów inwestycyjnych
na poszczególne zadania zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 .

§ 6. Ustala siê przychody w wysoko�ci         2.022.000,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7
 w tym :
planowana do zaci¹gniêcia po¿yczka 1.842.000,00
nadwy¿ka bud¿etowa                              180.000,00
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Uchwa³a   Nr   III  /13/2002
Rady Gminy w Murowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003rok.

§ 7. Ustala siê deficyt bud¿etowy w wysoko�ci 1.562.119,00
który zostanie pokryty planowan¹ do zaci¹gniêcia po¿yczk¹ zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 8 . Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysoko�ci
                                                                                 459.881,00
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala siê plan wydatków so³ectw zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 9.

§ 10. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci       20.000,00 z³.

§ 11. Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹-
zania w wysoko�ci                                                       150.000,00 z³.

§ 12. Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹-
zania inwestycyjne do wysoko�ci                             200.000,00 z³.

§ 13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bu-
d¿etowego do wysoko�ci                                            300.000,00 z³.

§ 14. Zatwierdza siê Gminny Fundusz Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysoko�ci                        54.387,00

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 15. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ wydatków w bud¿ecie gminy miêdzy rozdzia³ami i para-
grafami w ramach dzia³u za wyj¹tkiem;

-przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami
-zwiêkszania lub zmniejszenia dotacji z bud¿etu Gminy
-wydatków maj¹tkowych.

§ 16. Wójt Gminy opracowuje informacje o przebiegu wykona-
nia bud¿etu Gminy za I pó³rocze w terminie do dnia 31 sierpnia .

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykona-
nia bud¿etu gminy zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydat-
ków w/g  klasyfikacji bud¿etowej w terminie do dnia 31 marca
nastêpnego roku.

§ 17. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych
�rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwa³ê niniejsz¹ wraz z za³¹cznikami podaje siê
do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9, lit. d, pkt.10 i pkt. 15
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/, art.109, 116, 118, 124, 128, ust.2,
art.134 ust.3 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 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984/  oraz art.
402 ust. 4,5,6, art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo
ochrony �rodowiska /  Dz. U. Nr 62,   poz. 627 i Nr 115, poz. 1229;
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984 / - Rada Gminy  Paw³o-
wiczki u c h w a l a,    co  nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Paw³owiczki na rok bud¿e-
towy 2003.

§ 2.1. Ustala siê dochody bud¿etu w kwocie       -11.057.541,-z³.
    w tym:

- dochody na realizacjê zadañ z zakresu administracji  rz¹-
dowej  i innych zadañ zleconych         -                 601.767,-z³.

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
     sprzeda¿ napojów alkoholowych      -       83.000,-z³.

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,2,3 .

2. Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie      -12.439.228,-z³.
    w tym:

- wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹-
dowej i innych zadañ zleconych                         -          601.767,-z³.

-   wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych    w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania  problemów alkoholowych       -   83.000,-z³.

zgodnie z za³¹cznikami Nr 4 i 5.

§ 3. 1. �ród³em pokrycia niedoboru w kwocie  1.381.687,-z³
bêdzie po¿yczka  i przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.

2. Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 1.571.687,- z³
stanowi¹ce;

    - przychody z tytu³u innych rozliczeñ  krajowych
/ wolne �rodki/ -               771.687,-z³.
    - po¿yczkê -    800.000,-z³.

3. Ustala siê rozchody bud¿etu w kwocie 190.000,-z³, sta-
nowi¹ce sp³atê   po¿yczek zaci¹gniêtych w roku 1998 w Fundacji
Rozwoju �l¹ska    oraz Wspieranie Inicjatyw Lokalnych w Opolu
oraz  w 2001 roku  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej   w Opolu .
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Uchwa³a   Nr 10 / IV / 02
Rady Gminy Paw³owiczki

z  dnia 19 grudnia 2002  r.

w sprawie   uchwalenia bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2003 rok.

§ 4. Ustala siê rezerwê  w kwocie 100.200,-z³ .

§ 5. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w roku bud¿etowym oraz wielko�æ �rodków na poszczególne
zadania inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 .

§ 6. Ustala siê  p l a n  przychodów i wydatków �rodków
specjalnych w kwocie:

- przychody -   2.000,-z³.
           - wydatki -   2.000,-z³.

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 .

§ 7. Ustala siê  p l a n  przychodów i wydatków gminnego
funduszu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej w kwocie:

- przychody - 15.000,-z³.
- wydatki -   7.000,-z³.

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 .

§ 8. Ustala siê wielko�æ dotacji w kwocie 151.300,-z³,  zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 9 .

§ 9. 1.Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku bud¿eto-
wym nie mo¿e jednorazowo przekroczyæ kwoty  100.000,- z³.

2.Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹za-
nia w roku bud¿etowym do ³¹cznej wysoko�ci  200.000,- z³.

§ 10. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ planowanych   wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragra-
fami klasyfikacji bud¿etowej   w ramach danego dzia³u.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
w zakresie dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w
ramach dzia³u klasyfikacji wydatków z wy³¹czeniem  wydatków
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ.

3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania czasowo
wolnych �rodków bud¿etowych na odrêbnych rachunkach ban-
kowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê rachun-
ku podstawowego Gminy .

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie z dniem  podjêcia  z  moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od  1stycznia  2003 r. i podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w  Urzêdzie Gminy  oraz  w  Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa    Opolskiego .

Przewodnicz¹cy
Jerzy  Treffon
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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 153 poz. 1271 ) art. art. 109, 118 i 124 ust.1, 2 pkt.
1 i 2, ust. 3, art. 128, ust. 2, pkt. l, art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr
155 poz. 1014,  1999 r. Nr 38 poz. 360 i Nr 49 poz.485. Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz. 1255,z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136 i 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 i Nr 106,
poz.1149. 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 ,  Nr 153 poz.
1271, Nr 156 poz. 1300) w zwi¹zku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 - 2002 (Dz. U Nr 150, poz.983. Nr 162,
poz.1119,  2000r. Nr 95 poz. 1041; 2001 r. Nr 39, poz.459, Nr 55,
poz.574 i Nr 145, poz. 1623) oraz art. art. 401 ust 1 i 5, 402
ust.4,5,6 ,406 i 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:

§1. Bud¿et Gminy na okres roku kalendarzowego 2003.

§2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci  -        5.688.130 z³,
w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na real.
zad. bie¿. z zakresu admin. rz¹d. oraz innych zadañ zleconych
Gminie ustawami                               -                               338.254 z³

- Dotacje celowe otrz. z bud�. pañstwa na zad. bie¿. real.
przez Gminê na podst. porozumieñ z org. admin. rz¹dowej

                                                                                        3.224 z³.
Zgodnie z za³¹cznikami nr 1 i  nr 2.

§ 3.  Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci    -       6.188.130 z³
w tym:
- Wydatki na real. zadañ bie¿. z zakresu admin, rz¹d. oraz

innych zadañ zlec. Gminie ustawami   -                           338.254 z³
- Wydatki na realizacje zad. bie¿. real. przez Gminê na

podst. porozumieñ z org. admin. rz¹d.           -                   3.224 z³

Zgodnie z za³¹cznikami nr 3 i nr 4.

§4. Deficyt bud¿etowy w wysoko�ci 500.000 z³ zostanie
sfinansowany przychodami pochodz¹cymi z po¿yczek lub kredy-
tów zaci¹ganych w bankach krajowych.

§5. Ustala siê plan przychodów i rozchodów bud¿etu zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 5

Przychody -                                                    600.000,-
Rozchody-                                                     100.000,-.
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Uchwa³a Nr 22/IV/2002
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 30 grudnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003 .

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

przychody                              -           6.000 z³
wydatki                                -             6.000 z³.

Zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§7. Ustala siê plan dotacji celowych w wysoko�ci
                                                                      -              95.300 z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 7

§8. Ustala siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci    - 7.140 z³.

Zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§9. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 9.

§ 10. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krótko-
terminowych zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy w roku kalenda-
rzowym nie mo¿e przekroczyæ                                        200.000 z³.

§11. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ                                                                                       50.000 z³.

§12. 1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfi-
kacji bud¿etowej z wy³¹czeniem przeniesieñ miêdzy dzia³ami,
za wyj¹tkiem wydatków maj¹tkowych.

2.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych �rod-
ków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach ni¿ bank
obs³uguj¹cy bud¿et Gminy.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w  Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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