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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5348 -          Poz. 1148

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 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 i Nr 62 poz.558) oraz art. 69,
109, 110 i 124 ust.1 i 2, ust.3 i 4 oraz art.128 ust.2 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014,  1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778
i Nr 110 poz. 1255,  2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz.1315, 2001r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145
poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) - Rada Gminy Cisek uchwala,
co nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci -    8.212.345 z³,
w tym:

- dotacje na zadania zlecone i powierzone     -     474.494 z³

- dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na
  sprzeda¿ napojów alkoholowych         -            75.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikami Nr 1 i 2

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci-   8.727.216 z³,
w tym:

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

                                                                                    -            75.000 z³

- wydatki na zadania zlecone i powierzone  -    474.494 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i 3.

§ 4. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                          -          285.129 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4
Rozchody finansowane bêd¹ z dochodów w³asnych Gminy.

§ 5. Ustala siê przychód bud¿etu poprzez zaci¹gniêcie kre-
dytu  bankowego w wysoko�ci               -   800.000 z³,

w tym:
-   budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Cisku
                                                                                -   600.000 z³

- przebudowê Gminnego O�rodka Kultury w Cisku
                                                                               -   200.000 z³

1148

Uchwa³a Nr III/15/2002
Rady Gminy Cisek

z dnia 27 grudnia 2002 r.

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

Deficyt bud¿etowy w kwocie 514.871 z³ bêdzie finanso-
wany z kredytu.

§ 6. Plan nak³adów na inwestycje stanowi za³¹cznik Nr 5 i 6.

§ 7. Plan przychodów oraz wydatków Gminnego Fundu-
szu  Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi za³¹cz-
nik Nr 7.

Wydatki realizowane bêd¹ na zadania zwi¹zane z ochro-
n¹ �rodowiska.

§ 8. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:

1) Dokonywania przeniesieñ planu wydatków miêdzy roz-
dzia³ami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego
dzia³u z wy³¹czeniem zmian w zakresie wydatków na wynagro-
dzenia osobowe pracowników, wydatków na inwestycje i dotacji
z bud¿etu gminy.

2) Przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jedno-
stek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie
finansowym wydatków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u
z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych wynagrodzeñ i pochodnych
od wynagrodzeñ oraz wydatków maj¹tkowych

§ 9. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ  - 200.000,00 z³.

§ 10. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych
�rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach nie wykonuj¹-
cych bankowej obs³ugi gminy.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Cisek.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Pawe³ Ryborz



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5349 -            Poz. 1148



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5355 -        Poz. 1149

Na podstawie art.18 ust 1 i 2 pkt 4, pkt 9 litera "d" pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz. U. 2001 r. Nr 142
poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 ), art.
420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U.
Nr 62 , poz. 627; Nr 115 poz.1229 , 2002r.  Nr 74 poz. 676 ,   Nr 113 poz.
984 ), art. 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 120, 126, 128, 135, 136
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155 poz. 1014 ,  1999r. Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485 , Nr 70 poz. 778
i Nr 110 poz. 1255 , 2000r. Nr 6 poz. 69 , Nr 12 poz. 136 , Nr 48 poz. 550,
Nr 95 poz. 1041 , Nr 119 poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315; 2001 r. Nr 45 poz.
497 , Nr 46 poz. 499 , Nr 88 poz. 961 , Nr 98 poz. 1070 , Nr 100 poz. 1082,
Nr 102 poz. 1116 , Nr 106 poz. 1149 , Nr 125 poz. 1368 , Nr 145 poz. 1623;
; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365 , Nr 74 poz. 676 , Nr 113 poz. 984 Nr 153
poz. 1271 , Nr 156 poz. 1300 ) - Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
nastêpuje:

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysoko�ci 46.861.722 z³,
w tym :

dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w wysoko�ci
3.277.604 z³. , zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysoko�ci 46.446.470 z³,
w tym :

wydatki na zadania zlecone i powierzone w wysoko�ci 3.277.604 z³ ,
zgodnie  z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala siê nadwy¿kê w kwocie 415.252 z³ , która bêdzie
przeznaczona na pokrycie sp³at po¿yczek.

§ 5. Ustala siê plan dochodów i wydatków zadañ zleconych i
powierzonych z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci 3.277.604 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

1. Ustala siê plan dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego w
kwocie 86.140 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4,

§ 6. 1/ Przypadaj¹ce do sp³aty w roku bud¿etowym raty po¿yczek
d³ugoterminowych w wysoko�ci 1.515.252 z³ okre�la za³¹cznik Nr 5.

§ 7. Ustala siê zaci¹gniêcie kredytu bankowego w kwocie
                                                                                    1.100.000 z³.
§ 8. Ustala siê wydatki maj¹tkowe w kwocie 3.005.000 z³ w tym:
1) Wykaz gminnych wydatków maj¹tkowych realizowanych w

roku bud¿etowym oraz wysoko�ci nak³adów na wydatki maj¹tkowe na
poszczególne zadania zawiera za³¹cznik Nr 6,

2) Zestawienie wieloletnich programów wydatków maj¹tkowych
zawiera za³¹cznik Nr 7.

§ 9. Wyodrêbnia siê w bud¿ecie wydatki do dyspozycji so³ectw
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8                                     w kwocie 193.380 z³.

§ 10. Ustala siê dotacjê dla instytucji kultury w kwocie 1.466.750 z³ ,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala siê dotacjê w wysoko�ci 582.200 z³ dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonuj¹cych zada-
nia w³asne gminy.

1149

Uchwa³a Nr  V/38/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 12. Ustala siê dotacjê dla szkó³ niepublicznych zgodnie z za-
³¹cznikiem Nr 10.

§ 13. Zatwierdza siê Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki wodnej w wysoko�ci 173.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

§ 14. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12.

§ 15. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków gospo-
darstw pomocniczych zgodnie  z za³¹cznikiem Nr 13.

§ 16. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-
cjalnego, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 14.

§ 17. Okre�la siê dochody i wydatki z tytu³u wydawania ze-
zwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych w kwocie                                             348.250 z³.

§ 18. Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿y-
czek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego
do wysoko�ci                                                                      200.000 z³.

§ 19. Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do
wysoko�ci                                                                            150.000 z³.

§ 20. 1.Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przeniesieñ
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami, paragrafami oraz zmian zadañ
wydatków bie¿¹cych w poszczególnych paragrafach za wyj¹tkiem :

przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami, zwiêkszenia lub zmniej-
szenia dotacji przyznanych z bud¿etu gminy oraz zwiêkszania lub
zmniejszania wydatków na finansowanie inwestycji.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania uprawnieñ dla
kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieñ
planowanych wydatków w ramach rozdzia³ów, za wyj¹tkiem wyna-
grodzeñ osobowych pracowników.

§ 21. 1. Burmistrz opracuje informacjê z wykonania bud¿etu
gminy za I pó³rocze w formie sprawozdania cyfrowego do paragra-
fów w terminie do dnia 30 sierpnia.

2.Burmistrz przedstawi sprawozdanie roczne z wykonania
bud¿etu gminy zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków we-
d³ug klasyfikacji bud¿etowej w terminie do 31 marca nastêpnego roku.

§ 22. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do ustalenia w terminie 21 dni
od uchwalenia bud¿etu szczegó³owego podzia³u bud¿etu wed³ug
podzia³ek klasyfikacji bud¿etowej oraz na poszczególne jednostki kwot
dochodów i wydatków wynikaj¹cego ze szczegó³owego podzia³u.

§ 23. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Kluczbork.

§ 24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ od 1
stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5356 -         Poz.1149



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5361 -            Poz. 1150

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, pkt. 10 w zw. z art.
51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558 Nr 113 poz.984/  w zwi¹zku z art. 109, 118 i 124 ust. 1
i 2, pkt 1 i 2, ust. 3; 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 156, poz. 1300/ oraz art. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999 - 2002  /Dz. U. Nr 150 poz. 983;  Nr
162 poz. 1119;  2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001r. Nr 39, poz. 459, Nr
55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623/ oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229;  2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984/
- Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Uchwala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                  8.824.522 z³,
w tym:
   dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10                     629.230 z³,
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania

bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z
organami administracji rz¹dowej

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10                          3.224 z³,
 dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych                                                             80.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci      10.283.275 z³,
w tym:
   dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11        629.230 z³,
   dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania

bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z
organami administracji rz¹dowej

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11                                     3.224 z³,
   wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych         80.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala siê plan inwestycji gminnych w wysoko�ci

                                                                             2.147.400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 5.Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                           1.924.012 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                              465.259 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala siê deficyt w wysoko�ci             1.458.753 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci       16.947 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala siê dotacje celowe z bud¿etu gminy w wyso-
ko�ci                                                                                  42.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków
funduszy celowych w  wysoko�ci                               19.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 11. 1.  Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania w
trakcie roku bud¿etowego przeniesieñ wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego samego dzia-
³u.

2.  Ustala siê maksymaln¹ kwotê - 50.000 z³, do której
Wójt Gminy mo¿e zaci¹gaæ po¿yczkê lub kredyt krótkotermino-
wy zwi¹zany z realizacj¹ bud¿etu.

3.  Okre�la siê kwotê - 50.000 z³, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania.

§ 12. 1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  z dniem podjêcia.

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

1150

Uchwa³a   Nr  IV / 20 / 2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  29 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5362 -                  Poz.1150



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 61 - 5368 -          Poz.1151

Na podstawie art. 109, 110, art. 116, art. 118, art. 124 ust.
1 i 2, ust. 4, art. 128, ust. 2, pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych /Dz. U. 155 poz. 1014, 1999r. Nr
38 poz. 360, Nr 42 poz. 421, 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 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 145 poz. 1623, 2002r. Nr 41
poz. 365, Nr 153 poz. 1271/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "d" i pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm. / -  Rada Gminy w
Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê bud¿et Gminy Pokój na okres roku kalen-
darzowego 2003.

§2. Plan dochodów bud¿etu gminy przedstawiony w za-
³¹czniku nr 1 wynosi ogó³em -                                      7.134.506,-z³

przychody (kredyt)                                                                 -  0
w tym: dotacje na zadania zlecone i powierzone wynosz¹

                728.845,- z³,

§3. Plan wydatków bud¿etowych gminy wed³ug za³¹cznika Nr 2
w rozbiciu na dzia³y i rozdzia³y  wynosi ogó³em                     6.919.002,-z³

w tym: zadania w³asne                                        6.190.157,- z³
zadania zlecone       728.845,- z³
Rozchody z bud¿etu gminy ogó³em                       215.504,-z³
Ogó³em     7.134.506,-z³
Rozchody w kwocie                       215.504,-z³
stanowi¹ sp³atê po¿yczek i kredytów.

Wykaz za³¹czników do uchwa³y bud¿etowej, w których okre-
�lone s¹ zadania ujête w uchwale na 2003 rok:

za³. nr 3 - wydatki maj¹tkowe w rozbiciu na zadania
                                                                                      340.462,-

za³. nr 4 - wydatki na obs³ugê d³ugu -                                       44.881,-

za³. nr 5 - plan przychodów i wydatków funduszy celowych
(F.O.�. i G. W.)                                                                     - 49.650,-

za³. nr 6 - plan dotacji celowych -                                         20.500,-

za³. nr 7 - plan dotacji dla gminnych jednostek organiza-
cyjnych -                                                                                150.000,-

za³. nr 8 - plan przychodów i wydatków z tytu³u wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych -              72.000,-

za³. nr 9 - zestawienie planowanych przychodów -
i rozchodów-                                                                215.504,-

za³. nr 10 - obja�nienia do poszczególnych dzia³ów wydat-
ków bud¿etowych

za³. nr 11 - plan przychodów i rozchodów Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej w rozbiciu na  poszczególne dzia³y   900.427,-

za³. nr 12 - informacja o stanie mienia komunalnego

za³. nr 13 - wykaz przyjêtych inwestycji na lata 2003 - 2007
(za³. WPI)

§4. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek krótkoterminowych
zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy na 2003 rok nie mo¿e przekro-
czyæ                                                                                      200.000 z³.

§5. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie nie mo¿e przekro-
czyæ                                                                                      150.000 z³.

§6. Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ w wysoko�ci 20.000 z³.

§7. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1/ dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miê-

dzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach jednego dzia³u klasyfi-
kacji bud¿etowej za wyj¹tkiem wydatków maj¹tkowych;

21 przekazywania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesieñ w
planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie jednego roz-
dzia³u z zastrze¿eniem, ¿e zmiany nie mog¹ powodowaæ zwiêk-
szenia wydatków na wynagrodzenia oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

§8. Informacjê o wprowadzonych zmianach w bud¿ecie
Wójt Gminy bêdzie przedk³ada³ Radzie Gminy okresowo na se-
sjach - w sta³ym punkcie obrad "sprawozdanie z wykonanych
zadañ",

§9. Wójt Gminy opracowuje sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za I pó³rocze oraz rok bud¿etowy 2003 w zakresie i szcze-
gó³owo�ci uchwalonego bud¿etu i w terminach okre�lonych w
ustawie finansów publicznych.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Pokoju.

§11. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹-
zuje dla roku bud¿etowego 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Uchwa³a Nr III/27/2002
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.
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 Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, 9 lit "d" oraz pkt 10 i art.61
ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, 2002r. Nr 23,poz.220, Nr  62,poz.
558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz
art.109, art. 116, art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155
poz.1014 ; 1999r. Nr 49,poz.485, Nr 38 poz.360, 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, Nr88,poz.961, Nr 100,
poz.1082, Nr 102,poz.1116 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.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony �ro-
dowiska (Dz.U z 2001r. Nr 62,poz.627 i 115 poz.1229; 2002r. Nr 74,
poz.676,Nr 113,poz.984) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. 1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na kwotê
                                                                                13.463.025 z³
    w tym:

-   dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zakresu admini-
stracji rz¹dowej                                                                   799.718 z³

-   dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ  powierzonych gmi-
nom                                                                                            20.224 z³

-    dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych,  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,2 i 6

                                                                                        95.000 z³

2. Ustala siê  wydatki bud¿etu gminy na kwotê
                                                                               12.896.842 z³,
     w tym:

-   wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admini-
stracji rz¹dowej                                                                       799.718 z³

-   wydatki z zakresu zadañ powierzonych gminom
                                                                                       20.224 z³

-   wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,  zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 1,6,7                                                             95.000 z³.

3. Rozchody z bud¿etu sklasyfikowano wed³ug paragrafów
okre�laj¹cych ich rodzaj sp³aty   zobowi¹zañ na kwotê 566.183 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

4. Nadwy¿kê bud¿etu w wysoko�ci 566.183 z³ przezna-
cza siê na sp³atê po¿yczek   zaci¹gniêtych w Fundacji Rozwoju
�l¹ska oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  �rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu.

5. Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych, zgodnie z za-
³¹cznikiem Nr  4.

§ 3. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska w wysoko�ci:

                          Przychody              -        70.000 z³
                          Wydatki                  -        70.000 z³,
zgodnie z  za³¹cznikiem Nr  8.

§ 4. Uchwala siê plan dotacji dla jednostek nie zaliczo-
nych do sektora finansów publicznych w wysoko�ci

                                                                                 195.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem  Nr 5.

§ 5. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci     30.000 z³.

§ 6. 1. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów krót-
koterminowych zaci¹gniêtych przez  Wójta Gminy w roku bu-
d¿etowym nie mo¿e przekroczyæ                                  500.000  z³.

2. Uchwala siê wysoko�æ sumy do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ  zobowi¹zanie na kwotê   800.000 z³.

§ 7.    1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do :

1/ dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków miê-
dzy rozdzia³ami paragrafami w ramach jednego dzia³u klasyfi-
kacji bud¿etowej za wyj¹tkiem  wydatków maj¹tkowych,

2/ przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych w zakresie   dokonywania przeniesieñ
w planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie jednego
rozdzia³u z zastrze¿eniem, ¿e zmiany nie mog¹ powodowaæ
zwiêkszenia wydatków  na wynagrodzenia  oraz zmian powo-
duj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu   wydatków ma-
j¹tkowych.

§ 8.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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Uchwa³a Nr   III/21/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 30  stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. "d", oraz art. 10, art.
51 ust. 2, art. 54, art. 55, art.57 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), art. 109, art. 116,
art. 118, art. 124, art. 126 ust. 5, art. 128 ust 2, art. 134 ust 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.
U. Nr 155 poz. 1014,  1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70
poz. 778 i Nr 110 poz. 1255,  2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136,
Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr  122 poz.
1315,  2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr
98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368
i Nr 145 poz. 1623 ; 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365 i Nr 113 poz. 984), art.
420 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. -Prawo Ochrony �rodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 i Nr 115 poz. 1229,  2002r. Nr 113 poz. 984) -
Rada Miejska w Praszce u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et miasta i gminy na okres roku
kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci      15.485.464 z³.
 w tym:
- dotacje na zadania zlecone                              1.336.595 z³.
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
    napojów alkoholowych, zgodnie z za³¹cznikiem  nr 1

     157.000 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci           17.399.064 z³,
 w tym:
- wydatki na zadania zlecone                             1.336.595 z³.
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
                                                                                   157.000 z³.
      profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
- wydatki maj¹tkowe                                              2.213.290 z³,
      zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 4. �ród³em pokrycia planowanego niedoboru bud¿eto-
wego w kwocie 1.913.600 z³, s¹ przychody z zaci¹gniêtych po¿y-
czek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z za³¹cznik nr 3.

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

§ 6. Ustala siê dotacje dla  Instytucji Kultury i Sztuki w
wysoko�ci                                                                           573.000 z³,

 w tym:
· Miejsko Gminny O�rodek Kultury w Praszce   298.000 z³.
i �wietlice wiejskie
· Biblioteki                                                                  152.000 z³.
· Muzeum                                                                 123.000 z³.

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

· przychody                                                               110.500 z³.
· wydatki                                                                   112.500 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 i 7.

1153

Uchwa³a Nr 16/III/2002
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2003 rok.

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

· przychody                                                                   66.200 z³.
· wydatki                                                                       201.500 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 9. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
                                                                                     62.590 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 10.Ustala siê plan dotacji celowych przekazanych z bu-
d¿etu w wysoko�ci                                                               35.000 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem nr 8.

§ 11. Przyjmuje siê plan dochodów zwi¹zanych z realiza-
cj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zlecanych
jednostkom samorz¹du terytorialnego w wysoko�ci   24.140 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 12. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w bud¿ecie  w wysoko�ci
                                                                                   150.000 z³

 §  13. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Praszka do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu gminy

tj. przeniesieñ w dziale pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji bud¿etowej, z wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêk-
szenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków i wydatków maj¹tkowych.

2. Przekazywania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych w gminie w zakresie dokonywania prze-
niesieñ w planie   wydatków, w ramach rozdzia³u z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wynagrodze-
nia osobowe pracowników i wydatków  maj¹tkowych.

3. Lokowania wolnych �rodków pochodz¹cych z docho-
dów bud¿etowych na lokatach terminowych w wybranych przez
siebie bankach.

§ 14. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pra-
szka na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
deficytu nie mo¿e przekroczyæ kwoty 300.000 z³otych.

§ 15. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
Miasta i Gminy Praszka mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹-
zania nie mo¿e przekroczyæ kwoty 500.000 z³otych.

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

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

§  18. Uchwa³a ma zastosowanie do roku bud¿etowego
2003 i posiada moc obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Na podstawie art.18 pkt.6 i pkt.19 lit "d" oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1590 z  pó�n. zm.), art. 22 ust.4, 109, 116, 118 ust.1 i 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i
2 oraz art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych ( Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�ñ. zm.), art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pó�ñ. zm.),
art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
le�nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z pó�ñ. zm.) i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627) - Sejmik Woje-
wództwa Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê bud¿et Województwa Opolskiego na okres roku
kalendarzowego 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci      93 013 478 z³,
  zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

 § 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci   104 716 789 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem 3.

§ 4. Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej wysoko�ci                                    17 485 000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admi-

nistracji rz¹dowej w wysoko�ci                                        17 478 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 5. Ustala siê deficyt bud¿etowy do wysoko�ci 11 703 311 z³,
który zostanie sfinansowany kredytem d³ugoterminowym,

 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 6. Ustala siê wysoko�æ dotacji udzielanych z bud¿etu woje-
wództwa na zadania bie¿¹ce w wysoko�ci                    22 571 075 z³,

w tym :
- dotacje dla jednostek sektora finansów niepublicznych w kwo-

cie                                                                                        9 906 400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem 5.

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

                                         przychody  4 666 000 z³
                                          wydatki     4 666 000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków specjal-
nych w wysoko�ci:

                                             przychody  3 895 513 z³
                                              wydatki     3 951 168 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków gospodarstw po-
mocniczych w wysoko�ci:

                                                przychody 1 151 000 z³
                                                 wydatki     1 151 000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

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

                                                   przychody  5 800 000 z³
                                                    wydatki     11 346 198 z³

oraz plan wp³ywów z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie
ze �rodowiska:

przychody                                                              46 340 000 z³
wydatki                                                                  46 640  000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr  9.
2.Uchwala siê plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 9a.
3. Zatwierdza siê plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9b.

§ 11.  Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci       1 000 000 z³.

§ 12. Ustala siê rezerwê celow¹ w wysoko�ci       4 490 400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 13. Ustala siê wieloletni program inwestycyjny zwi¹zany z
zakupem pojazdu szynowego do przewozów pasa¿erskich z napê-
dem spalinowym w kwocie                                                  4 700 000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 14. 1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do zaci¹gania
d³ugu do wysoko�ci                                                          20 000 000 z³
na realizacjê zadañ zwi¹zanych z rozwojem regionu oraz do sp³at
zobowi¹zañ województwa.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do zaci¹gania kredy-
tów i po¿yczek krótkoterminowych do wysoko�ci             5 000 000 z³
w 2003 roku.

3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do udzielania z bud¿etu
województwa krótkoterminowych po¿yczek w 2003 roku wojewódz-
kim jednostkom organizacyjnym posiadaj¹cym osobowo�æ prawn¹ do
wysoko�ci                                                                          1 000 000 z³,

w przypadku wyst¹pienia braku p³ynno�ci finansowej w tych
jednostkach.

4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do zaci¹gania zobo-
wi¹zañ jednorazowo do kwoty 500 000 z³.

§ 15. 1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do dokonywania
przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfi-
kacji wydatków w ramach danego dzia³u.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie do-
konywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w ob-
rêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych zwiêk-
szenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracow-
ników oraz zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu
wydatków maj¹tkowych.

§ 16. 1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa do dokonywania
zmian w przychodach i rozchodach Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w poszczególnych paragrafach bez wp³ywu na
uchwalon¹ wielko�æ przychodów ogó³em i wielko�æ rozchodów ogó-
³em terenowego Funduszu w 2003 roku.

2. Upowa¿nia siê Marsza³ka Województwa do dokonywania
zmian w przychodach i rozchodach Wojewódzkiego Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w poszczególnych pa-
ragrafach bez wp³ywu na uchwalon¹ wielko�æ przychodów ogó³em i
wielko�æ rozchodów ogó³em Funduszu w 2003roku.
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Uchwa³a Nr III/20/2002
Sejmiku  Województwa  Opolskiego

z  dnia 30 grudnia 2002 r.

 w sprawie uchwalenia bud¿etu Województwa Opolskiego na 2003 rok.
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§ 17.1.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Wojewódz-
twa, a w czê�ci dotycz¹cej Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Marsza³kowi Województwa.

 § 18. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 19.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku.

  Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, pkt 10 oraz art.54 art.61
ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 214 poz.1806) oraz art.22 ust.3 i 5,  art.109,
art.110, art.116, art.124, art.128, art.134 ust.4, art.135, art.136 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; 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, 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, Nr 200
poz.1685, Nr 213 poz.1802, Nr 214 poz.1806  oraz art 401, art 402, art 406 pkt
12, art 408 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony  �rodowiska -
Dz.U. Nr 62 poz.627, 2001 r. Nr 115 poz.1229,  2002 r. Nr 74 poz.676, Nr 113
poz.984) -   Rada  Gminy   u c h w a l a,   co  nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysoko�ci
                                                                                8.900.125,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,
w tym :
- zadania zlecone wg za³¹cznika nr 3 cz.I       542.706,-z³

- zadania powierzone wg za³¹cznika nr 4 cz.I            3.224,-z³

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysoko�ci    10.380.925,-z³,
zgodnie z  za³¹cznikiem nr 2,
w tym :
- zadania zlecone wg za³acznika nr 3 cz II       542.706,-z³
- zadania powierzone wg za³acznika nr 4 cz II            3.224,-z³

§ 4. Deficyt bud¿etu gminy w wysoko�ci                1.480.800,-z³
sfinansowany zostanie z kredytu bankowego.

§ 5. 1. Ustala siê przychody bud¿etu gminy  na 2003 r.
 w wysoko�ci                                                        2.000.000,- z³
    z tytu³u zaci¹gniêcia wieloletniego kredytu bankowego na

budowê sali sportowej przy Gminnej Szkole Podstawowej w Skarbi-
mierzu Osiedle tj.:

    § 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym.

2. Ustala siê rozchody bud¿etu gminy  w wysoko�ci 519.200,-z³,
które stanowi¹ sp³aty rat   zobowi¹zañ d³ugoterminowych gminy

przypadaj¹cych na 2003 r.
    zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 6. Ustala siê rezerwê ogóln¹  w wysoko�ci           10.565,- z³.

§ 7. Ustala siê wydatki jednostek pomocniczych w wysoko�ci
                                                                                  735.000,- z³,
            zgodnie z za³¹cznik nr 6.

§ 8. Ustala siê plan dochodów i wydatków na realizacjê zadañ
wg programu Profilaktyki i Rozwi¹zania Problemów Alkoholowych w
wysoko�ci;

- dochody 46.200,-z³
- wydatki 46.200,-z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
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Uchwa³a Nr IV/25/2002
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodka specjalnego
w wysoko�ci;

 - przychody 51.000,-z³
 - wydatki 53.500,-z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8

§ 10. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska w wysoko�ci;

- przychody 22.000,-z³
- wydatki 30.360,-z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9

§ 11. Ustala siê zakres i kwoty dotacji z bud¿etu gminy o ³¹cznej
wysoko�ci                                                                            413.900,- z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 12. Ustala siê  wieloletni program inwestycyjny gminy w  tym
wydatki na 2003 r w wysoko�ci                            2.730.600,- z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 13. Ustala siê do realizacji dochody bud¿etu pañstwa w wyso-
ko�ci                                                                                        10.140,-z³,
które w ca³o�ci podlegaj¹ zwrotowi do Urzêdu Wojewódzkiego.

zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§ 14 . Maksymalna wysoko�æ po¿yczek lub kredytów krótkoter-
minowych zaci¹ganych przez Wójta w roku bud¿etowym nie mo¿e
przekroczyæ                                                                           500.000 z³.

§ 15. Wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania w ci¹gu
roku bud¿etowego do wysoko�ci                                  200.000 z³

.
§ 16. Upowa¿nia siê Wójta do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w zakresie prze-

niesieñ pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tego samego dzia³u,
     w tym:

a) zmian w wydatkach bie¿¹cych z wy³¹czeniem zwiêkszenia
wynagrodzeñ i pochodnych  od wynagrodzeñ,

b) zmian w wydatkach maj¹tkowych po zasi¹gniêciu opinii Komi-
sji Rolnictwa i Inwestycji,

2) przekazania  dla kierowników jednostek organizacyjnych
gminy otrzymanych uprawnieñ     w zakresie zmiany w  planach finan-
sowych w ramach jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem    zmian doty-
cz¹cych:

a) planu wydatków zwiêkszaj¹cych wynagrodzenia i pochod-
nych od wynagrodzeñ,

b) planu wydatków maj¹tkowych.

§ 17. Na bie¿¹co Wójt bêdzie sk³ada³ informacjê dla Rady Gminy
w zakresie wykorzystania upowa¿nieñ, o których mowa w § 16.

§ 18. Wójt przedstawia informacjê o przebiegu wykonania bu-
d¿etu za I pó³rocze oraz sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2003
rok w zakresie i szczegó³owo�ci uchwa³y bud¿etowej.

§ 19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skarbi-
mierz.

§ 20. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.
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§ 21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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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, 2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271) oraz art. art. 109, 110, 116, 117, 118 i 124,  ust
l i2,  pkt. l i 2 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,  2000 r. Nr 6 poz.69. Nr 12 poz. 136,
Nr 48 poz.550 i Nr 95 poz. 1041,oz 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 106 poz. 1149, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz.
1623) oraz art.400 i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)-Rada Gminy
w Turawie uchwala,  co nastêpuje:

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

§2. Ustala siê bud¿et gminy po stronie dochodów w wy-
soko�ci                                                                           14.716.366 z³,

w tym:  dotacje celowe na zadania zlecone w wysoko�ci
                                                                                   494.720 z³,
dotacje na zadania powierzone                                  8.14 8 z³,
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych                                           150.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci
                                                                             14.276.694 z³,
w tym:   wydatki na zadania zlecone w wysoko�ci
                                                                                   494.720 z³,
wydatki na zadania powierzone                                8.148 z³,
wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
                                                                                  150.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i 4.

§4. Usta³a siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej, które podlegaj ¹ przeka-
zaniu do bud¿etu pañstwa w wysoko�ci 17.140 z³,  za³¹cznik nr
5.

§ 5. Ustala siê plan przychodów na kwotê  1.050.000 z³ ,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6. Planuje siê zaci¹gniêcie po¿yczki w
WFO� w wysoko�ci 900.000 z³, na pokrycie wydatków inwesty-
cyjnych zwi¹zanych z dalsz¹ budow¹ kanalizacji. Przychody z
tytu³u innych rozliczeñ krajowych w wysoko�ci                          150.000
z³.  oraz nadwy¿kê dochodów nad wydatkami przeznacza siê na
sfinansowanie rat kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek i kredy-
tów.

§6. Ustala siê plan rozchodów na kwotê 1.489.672 z³, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 6.

§7. Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ na 2003 rok w
wysoko�ci 90.000 z³.

§8. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych na 2003 rok oraz
nak³ady inwestycyjne na poszczególne zadania,  zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 7.

Ustala siê plan wydatków zwi¹zanych z wieloletnim pro-
gramem inwestycyjnym kanalizacji sanitarnej gminy Turawa,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

O kolejno�ci podejmowanych zadañ inwestycyjnych de-
cyduje Rada Gminy.

§9. Ustala siê dotacje dla:
instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna                              150.000 z³,
innych jednostek organizacyjnych:
Stowarzyszenie Opieki Spo³ecznej CARITAS 60.000 z³,

           Rada Gminna Zrzeszenia LZS                              65.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§10. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy ce-
lowych (FOS)

w wysoko�ci:                       przychody   40.000 z³.
                                                rozchody    40.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§11. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy w roku bud¿eto-
wym 2003 nie mo¿e przekraczaæ                       kwoty 150.000 z³.

§ 12. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ kwoty                                                                           200.000 z³.

§13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków bud¿etu gminy, tj. przeniesieñ w dziale po-
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem zmian powo-
duj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków na zadania
inwestycyjne.

§14. Informacjê o wprowadzonych zmianach w bud¿ecie
Wójt Gminy bêdzie przedk³ada³ Radzie Gminy okresowo w spra-
wozdaniach z wykonania bud¿etu.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§16. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w  Urzê-
dzie Gminy w Turawie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Uchwa³a Nr III/20/2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 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, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806); art.109, art.110,
art.116, art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 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,
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
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, Nr 200
poz.1685, Nr 213 poz.1802, Nr 214 poz.1806), art.420 w zwi¹zku
z art.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 113
poz.984, Nr 153 poz.1271) - Rada Miejska w Uje�dzie uchwala,
co nastêpuje:

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

§  2. Uchwala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci  9 369 109 z³,
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej  zlecone i powierzone                                          - 534 614 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych                                                     - 80 000 z³
- dochody na realizacje zadañ w³asnych       - 8 754 495 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  3. Uchwala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci   10 251 038 z³,
w tym:
Wydatki bie¿¹ce w kwocie                                  8 981 038 z³
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne          5 025 377 z³
- dotacje                                                                    505 000 z³
- wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du teryto-

rialnego                                                                               100 000 z³

Wydatki maj¹tkowe w kwocie                           1 270 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§  4. Uchwala siê przychody w kwocie 1 131 929 z³, �ród³em
pokrycia deficytu - 881 929 z³; jest po¿yczka w kwocie 522 000 z³
i nadwy¿ka z lat ubieg³ych w kwocie                               359 929 z³.

Nadwy¿kê z lat ubieg³ych - 609 929 z³; przeznacza siê na
pokrycie deficytu w kwocie                                               359 929 z³

oraz sp³atê po¿yczki w kwocie                              250 000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§  5. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwe-
stycyjnymi okre�la za³¹cznik Nr 4.

§  6. Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych i �rodków specjalnych,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
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Uchwa³a Nr V/19/2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok.

§  7. Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 6.

§  8. Uchwala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie w
kwocie:

-  dochody    530 350 z³
-  wydatki    530 350 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§  9 . Uchwala siê plan dochodów i wydatków na zadania
realizowane na podstawie porozumieñ z administracj¹ rz¹do-
w¹ w kwocie:

-  dochody         4 264 z³
-  wydatki         4 264 z³

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§  10. Uchwala siê plan dotacji w kwocie:      505 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§  11. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych w kwocie:                                  80 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§  12. Ustala siê, ¿e:
1) Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótkoter-

minowych zaci¹gniêtych przez Burmistrza na  pokrycie wystêpu-
j¹cego w ci¹gu roku niedoboru nie mo¿e przekroczyæ    50 000 z³.

 2) Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania
w sumie do wysoko�ci                                                    100 000 z³.

§  13 . Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków tj. przeniesieñ

w dziale pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wynagro-
dzeñ osobowych pracowników, dotacji i wydatków maj¹tkowych.

2. Przekazania swoich uprawnieñ kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesieñ w
planie wydatków w ramach rozdzia³u z wy³¹czeniem zmian po-
woduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków na wyna-
grodzenia osobowe pracowników i wydatków maj¹tkowych.

3. Lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachun-
kach w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê rachunku
podstawowego.

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

§  15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003r. i podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ujazd.

Przewodnicz¹cy
Piotr Ko³odziej
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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 i Nr 113,
poz. 984) oraz  art. 109, art. 116 i art.124, ust.1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3,
art. 128, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz.
360 i Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,  2000r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251 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. 363i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685) w zwi¹zku
z art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jedno-
stek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. Nr
150, poz. 983, Nr 162, poz. 1119, 2000 r. Nr 95, poz. 1041, 2001r.
Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr
216, poz. 1826) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ; 2001r.
i Nr 115, poz. 1229 ; 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) -
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2.Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
6.752.593 z³ w tym:

- dochody w³asne i subwencje   5.405.839 z³
- dotacje celowe na zadania zlecone       610.236 z³
- dotacje celowe na zadania powierzone           8.622 z³

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji
                                                                                  718.800 z³

- pozosta³e dotacje                                                 9.096 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.

§ 3. Ustala siê wydatki i rozchody bud¿etu Gminy w wyso-
ko�ci                                                                                 6.752.593 z³,

- wydatki bie¿¹ce                                          5.250.435 z³
- wydatki na zadania zlecone                                  610.236 z³
- wydatki na zadania powierzone                        8.622 z³
- wydatki maj¹tkowe                                             805.500z³
- rozchody                                                           77.800z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 4.Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 77.800 z³ przeznacza
siê na sp³atê rozchodów.

§ 5. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania i korzystania z
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na reali-
zacjê zadañ okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych w wysoko�ci 36.900 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 i 2.

§ 6.Ustala siê plan przychodów i wydatków dla:
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Uchwa³a Nr III/18/02
Rady  Gminy  w  Wilkowie

z dnia  30  grudnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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1) �rodków specjalnych
- przychody                                                         145.800z³
- wydatki                                                         142.600z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y,

2) funduszy celowych:
- przychody                                                             7.800z³
- wydatki                                                             8.000z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.

§ 7.Ustala siê zakres i kwoty dotacji w wysoko�ci z³:

Stowarzyszenie Przyjació³ Szkó³ Katolickich  w Czêstocho-
wie                                                                                   307.703z³

Gminne Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych
                                                                                                    6.000z³,

- zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.

§ 8.Ustala siê plan nak³adów inwestycyjnych w wysoko-
�ci -                                                                                      805.500 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y.

§ 9.Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci        15.000 z³.

§ 10.Ustala siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej w kwocie                         7.140 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y.

§ 11.Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy w roku 2003 nie
mo¿e przekroczyæ ³¹cznie                                               500.000 z³.

§ 12.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego za-
ci¹gania zobowi¹zañ do wysoko�ci 200.000 z³.

§ 13.1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u.

2.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazywania 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 inwestycyjnych.

§ 14. Wójt Gminy przedstawia informacjê o przebiegu wy-
konania bud¿etu za I pó³rocze oraz sprawozdanie roczne z wyko-
nania bud¿etu za rok 2003 w terminach ustalonych w ustawie o finan-
sach publicznych oraz w szczegó³owo�ci uchwa³y bud¿etowej.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wilków.

§ 16. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez rozplakato-
wanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilków i og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, pkt 10, 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, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
oraz art. 109, 110, 116, 118, 124, 128 ust. 2 pkt l i 2 i art. 134 ust.
4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485,
Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.
136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122
poz. 1315,  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961,
Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz.
1368 i Nr 145 poz. 1623  2002 r. Nr 41 poz. 363, Nr 41 poz. 365,
Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 poz.
1300) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochro-
ny �rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 i Nr 115 poz. 1229,
2002 r. Nr 74 poz. 676,  Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271) -
Rada Gminy w Zêbowicach uchwala, co nastêpuje:

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

-dochody                                              w kwocie 5.843.617 z³

-wydatki                                                 w kwocie 5.551.517 z³

-rozchody                                                w kwocie 292.100 z³

finansowane z nadwy¿ki bud¿etowej w wysoko�ci   292.100 z³.

§2.  Dochody bud¿etu gminy w podziale wg �róde³ pocho-
dzenia okre�la za³¹cznik nr l                     w kwocie 5.843.617 z³,

z czego dotacje na zadania zlecone z zakresu administra-
cji rz¹dowej wynosz¹                                                          869.769z³,

a dotacje na zadania powierzone wynosz¹           3.224 z³
(za³¹cznik Nr 3).

Dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych wynosz¹                                                        45.000 z³

- dz. 851 rozdzia³ 85154 § 048.

§ 3. Wydatki bud¿etu gminy w uk³adzie rodzajowym okre-
�la za³¹cznik Nr 2 w kwocie                                         5.551.517 z³,

 z czego wydatki na zadania zlecone z zakresu administra-
cji rz¹dowej wynosz¹                                                       869.769 z³,

a na zadania powierzone -                                        3.224 z³.

Wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-
filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wynosz¹
45.000 z³ - dz. 851 rozdzia³ 85154.

§4. Ustala siê wydatki inwestycyjne w kwocie 108.000 z³.
Wykaz inwestycji gminnych oraz wysoko�æ nak³adów inwesty-
cyjnych na poszczególne zadania zawiera za³¹cznik Nr 4.

§5. Ustala siê rezerwê ogóln¹                w kwocie 43.000 z³.

§6. Ustala siê dotacjê dla:
1. Stacji Leczenia i Opieki Caritas Diecezji Opolskiej
                                                               w wysoko�ci 47.000 z³
- dz. 853 rozdzia³ 85395 § 2820.

2. Ludowego Zespo³u Sportowego w Radawiu w wysoko-
�ci                                                                                           10.000 z³

- dz. 926 rozdzia³ 92605 § 2820.

3. Ludowego Zespo³u Sportowego w Zêbowicach w wy-
soko�ci                                                                                   15.000 z³

- dz. 926 rozdzia³ 92605 § 2820.

§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
7.000 z³ (za³¹cznik nr 5).

§8.Rada Gminy upowa¿nia Wójta Gminy do dokonywania
przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zmniejszenie wydatków na inwestycje.

§9. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótkoter-
minowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku 2003 nie mo¿e
przekroczyæ                                                                             50.000 z³.

§10. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ                                                                                       300.000 z³.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy w Zêbowicach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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Uchwa³a Nr III/21/2002
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Zêbowice na 2003 rok.
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Na podstawie §13 ust.6 Statutu Zwi¹zku Gmin " Dolna
Ma³a Panew" w Turawie (Dz.Urz. Wojew.  Opolskiego Nr 11/95
poz.72) art.69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.494,
Nr 132 poz.622, 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz . 679, Nr 107
poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775,  1998r. Nr.155
poz.1014 i Nr 162 poz.1126;  2000r.Nr 26 poz.306,Nr 48
poz.552,Nr 62 poz718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95
poz.1041, 2001r.Nr 45 poz.497) oraz art.109,116,124 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 155 poz.1014 ; 1999r. Nr 38 poz.369, Nr 49 poz.485, Nr
70 poz.778; 2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550 i
Nr95 poz.1041) - Zgromadzenie Zwi¹zku Gmin "Dolna Ma³a
Panew"  w   Turawie uchwala, co nastêpuje:

 §  1. Uchwala siê bud¿et Zwi¹zku na okres roku kalenda-
rzowego 2003.

 §  2. Ustala siê bud¿et Zwi¹zku po stronie dochodów w
wysoko�ci 25.500,-z³.

 §  3. Ustala siê bud¿et Zwi¹zku po stronie wydatków w
wysoko�ci 143.226,-z³.

 §  4. ¯ród³em pokrycia deficytu bud¿etu w kwocie 117.726,-z³
s¹ wp³ywy z nadwy¿ki bud¿etowej.

 §  5. Ustala siê rezerwê ogóln¹ bud¿etu w wysoko�ci
1.400,-z³ na zaplanowane wydatki bie¿¹ce.

 §  6. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania in-
nych zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ miê-
dzy dzia³ami.

 §  7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.

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

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Gmin Dolna Ma³a Panew

Dieter   Wystub
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Uchwa³a   Nr I / 7 /2003
Zgromadzenia  Zwi¹zku Gmin "Dolna Ma³a Panew" w Turawie

z dnia 29 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Zwi¹zku na 2003 rok.
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Na podstawie § 11 ust.2 pkt 3 w zw. z § 27 i § 33 Statutu
Komunalnego Zwi¹zku Wodno-�ciekowego w Ligocie Dolnej
(Dz. Urz.  Woj. Opolskiego z 1993 r. Nr 21 poz.219, 1995r. Nr 22
poz. 137/ i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym / Dz .U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 /Dz. U.
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62  poz.558, Nr 113  poz.984 / oraz art.
109,art. 116,art. 122 i art. 124 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.l315,  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, po z. 1623, 2002r. Nr 41
póz. 363 i 365, Nr 74,poz 676,Nr 113  poz.984,  Nr 153 poz. 1271
i Nr 156, poz.1300 ,Nr 200 poz. 1685/ w zw. z art. 3 i 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999 - 2002 / Dz. U. Nr 150 poz.983, Nr
162 poz. 1119, 2000r. Nr 95 poz. 1041,  2001r. Nr 39 poz. 459, Nr
55 poz.574, Nr 145,poz. 1623/  - Zgromadzenie Komunalnego
Zwi¹zku Wodno - �ciekowego w Ligocie Dolnej 56   uchwala:

§ 1. 1. Bud¿et Komunalnego Zwi¹zku Wodno - �ciekowe-
go w Ligocie Dolnej na 2003 rok

dochody         1.350.000,00 z³.
rozchody + wydatki         1.350.000,00 z³.
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    Uchwa³a Nr 18/1202
Zgromadzenia Komunalnego Zwi¹zku Wodno-�ciekowego w LIGOCIE  DOLNEJ

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2003.

2. Szczegó³owy plan dochodów i rozchodów + wydatków
jak za³¹cznik Nr 1 i 2 stanowi¹cy integraln¹ czê�æ uchwa³y.

§2. Ustala rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 5.000,00 z³.

§ 3. Upowa¿nia Zarz¹d Komunalnego Zwi¹zku Wodno-
�ciekowego w Ligocie Dolnej do dokonywania w trakcie roku
bud¿etowego przeniesieñ wydatków bud¿etowych miêdzy roz-
dzia³ami i paragrafami w ramach tego samego dzia³u.

§4. Upowa¿nia Zarz¹d Komunalnego Zwi¹zku Wodno-
�ciekowego w Ligocie Dolnej do zaci¹gania kredytów na ra-
chunku bie¿¹cym w trakcie roku bud¿etowego do wysoko�ci
50.000,00z³ /s³ownie; piêædziesi¹t tysiêcy z³/.

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

§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa  Opolskiego i na tablicy og³oszeñ Zwi¹zku i gmin
bêd¹cych uczestnikami Zwi¹zku.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Andrzej Gos³awski
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