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Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. "d" i lit. "i" oraz
pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 /, art. 109, art. 124 ust. 1 i ust. 2, pkt 1i
2, ust. 3 i ust. 4 i art. 128, ust. 2, pkt 1 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, Nr 110, poz.
1255;  2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315;  2001r. Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368, 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. 400 ust. 1 i 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 / - Rada Miejska w Bia³ej
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy, zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1 i nr 2                                          na kwotê 14.306.600 z³,

w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej i innych  zadañ zleconych ustawami  oraz na zadania
realizowane na podstawie porozumieñ w wysoko�ci

                                                                                   931.703 z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ alko-

holu  w wysoko�ci                                                              110.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikami nr 6,7.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 4 i nr 5 na kwotê                                              15.032.600 z³,

w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej i

innych zadañ zleconych ustawami oraz na zadania realizowane
na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
na kwotê                                                                              931.703 z³,

- wydatki na realizacje zadañ okre�lonych w programie
profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych na kwotê

                                                                                   110.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikami nr 6,7.

§ 4. Ustala siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej podlegaj¹cym odpro-
wadzeniu na rachunek bud¿etu pañstwa w kwocie 21.420 z³.
zgodnie z  za³¹cznikiem nr 8.

§ 5. Ustala siê przychody bud¿etu w wysoko�ci 726.000 z³.
Niedobór bud¿etowy w kwocie 726.000 z³ pokryty zostanie

przychodami z tytu³u:
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Uchwa³a Nr III/26/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2003.

· prognozowanej nadwy¿ki bud¿etowej pochodz¹cej z wol-
nych �rodków jako nadwy¿ki �rodków pieniê¿nych na rachunku
bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, wynika-
j¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie
150.000 z³.,

· kredytu zaci¹gniêtego w 2003 r. w banku wybranym w
trybie okre�lonym w przepisach o zamówieniach publicznych
o kwotê 576.000 z³..

Przychody sklasyfikowane wed³ug paragrafów okre�laj¹-
cych �ród³a przychodu zestawione zosta³y w za³¹czniku nr 9.

§ 6 . Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-
cjalnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z
za³¹cznikiem nr 11.

§ 8. Ustala siê pozosta³e dotacje w kwocie  320.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

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

§ 10 . Upowa¿nia siê Burmistrza do :
1/ zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na

rok bud¿etowy 2003 w ³¹cznej kwocie 500.000 z³,
2/ udzielania porêczeñ w roku bud¿etowym 2003 do kwoty

500.000 z³.

§ 11. Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹za-
nia do kwoty 800.000 z³.

§ 12. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przenie-
sieñ wszystkich planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w ramach danego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.

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

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d", pkt 10 i art. 61
ust. 2 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984 / art. 109, art. 110, art. 116, art. 118 ust. 1,
art. 124, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 134 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych- (Dz. U. Nr 155
poz.1014; 1999r. Nr38  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, Nr119 poz.1251, Nr 122 poz.1315;
2001r. Nr 45 poz.497,  Nr 46 poz .499, Nr 88 poz. 961,
Nr 98poz,1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.
1368, Nr 145 poz. 1623, Nr 156 poz. 1300; 2002 r. Nr 41 poz.363
i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.984); § 3 rozporz¹dzenia Mini-
stra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finanso-
wych zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami oraz
przekazywania jednostkom samorz¹du terytorialnego dotacji ce-
lowych na realizacjê tych zadañ  (Dz .U. Nr 100 poz.1077;  2002 r.
Nr 12  poz.113) art. 402 ust.4, art.,406 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.- Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U Nr 62 poz.627, Nr 115
poz. 1229;  2002 r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984) art. 13 pkt.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz.718,Nr46
poz. 499) - Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastêpuje :

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w kwocie
                                                                      -    10.228.922 z³,
                                                  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
w tym :
1. Dochody w³asne                                            6.145.195 z³

w tym : op³aty za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych       75.000 z³

2. Subwencje ogólne                                       3.357.240 z³

3. Dotacje celowe na bie¿¹ce zadania w³asne    15.161 z³

4. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne
      20.000 z³

5. Dotacje celowe na bie¿¹ce zadania z zakresu
administracji rz¹dowej                                        691.326 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5,

§ 3. Ustala siê plan wydatków w kwocie      10.483.922 z³,
                                                    zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
w tym :
1. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ inwestycyjnych i pro-

gramu wieloletniego       183.500 z³
przy finansowaniu z :

 - dochodów w³asnych i dotacji                    98.500 z³
 - GFO�                                                          85.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 i 11.

2. Wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone z zakresu
   administracji rz¹dowej                                       688.102 z³
3. Wydatki bie¿¹ce na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ                                               3.224 z³,
                     zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i 5
3. Pozosta³e dotacje                                               103.800 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i 7
4. Rezerwa, w tym :                                                  286.000 z³
- rezerwa ogólna na wydatki bie¿¹ce                      78.000 z³
- rezerwa ogólna na wydatki maj¹tkowe               10.000 z³
- rezerwa celowa na wydatki bie¿¹ce                  198.000 z³
z czego :
 - na wynagrodzenia i pochodne       188.000 z³
- usuwanie klêsk ¿ywio³owych             10.000 z³
5. Wydatki na realizacjê programu profilaktyki i rozwi¹zy-

wania problemów alkoholowych        75.000 z³
6. pozosta³e wydatki bie¿¹ce                              9.229.296 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 4.1. �ród³em sfinansowania deficytu wynosz¹cego
255.000 z³ bêd¹ kredyty d³ugoterminowe.

2. Ustala siê plan przychodów w kwocie, w tym :    1.070.000 z³
1) kredyty/po¿yczki d³ugoterminowe                     900.000 z³
2) wolne �rodki za 2002r.                                      170.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4

§ 5. Ustala siê plan rozchodów na sp³atê zobowi¹zañ
d³ugoterminowych w kwocie                                            815.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 6. Ustala siê plan �rodków specjalnych:
1. Przychody                                                                   164.960
2. wydatki                                                                      164.960,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8
§ 7. Ustala siê plan funduszy celowych - GFO�
1. Przychody                                                                85.000 z³
2. Wydatki                                                                   85.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 8. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek - kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Gminy w roku bu-
d¿etowym w wybranym przez siebie banku do kwoty           200.000 z³.

§9. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e
przekroczyæ                                                                          300.000 z³.

§ 10.1. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem

przeniesieñ planu wydatków miêdzy dzia³ami,
2) przekazania swoich uprawnieñ dla Kierowników Gmin-

nych Jednostek Organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian
w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniu planu wy-
datków miêdzy rozdzia³ami w obrêbie jednego dzia³u, z wy³¹-
czeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochod-
ne oraz wydatków maj¹tkowych,
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Uchwa³a Nr IV/30/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie bud¿etu Gminy Baborów na 2003 rok.
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3) lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachun-
kach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 12. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez zamieszczenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk



Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r.  o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592,  2002r. Nr 23 poz. 220,  2002r. Nr 62 poz. 558,
2002 r. Nr 113 poz. 984), art.,art.109;124;128 ust. 2; 134 ust.3
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 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, 2000r.
Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95,  poz. 1041, Nr 119 poz.
1251, Nr 122 poz. 1315, 2001r.  Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88
poz. 961, Nr 125 poz. 1368, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 145
poz. 1623,  2002r.  Nr 41 poz. 365, Nr 41 poz. 363, Nr 74 poz. 676,
Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.  Prawo ochrony  �rodowiska ( Dz. U.  Nr 62 poz. 627, Nr 115 poz.
1229, 2002r.  Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984) oraz art. 41 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z  2000r.
Nr 100, poz. 1086, Nr 120 poz. 1268,  2001 Nr 125 poz. 1363,  Nr 115
poz. 1229) - Rada Powiatu Brzeskiego postanawia:

§ 1. Uchwaliæ bud¿et Powiatu na rok bud¿etowy 2003, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Ustala siê:

1. Dochody bud¿etu Powiatu na kwotê           53.770.430 z³
w tym:
- dotacje celowe na zadania bie¿¹ce z zakresu admini-

stracji rz¹doweji innych zadañ zleconych ustawami 14.723.740 z³
- porozumienie z administracj¹ rz¹dow¹         28.000 z³
- dotacje celowe na realizacjê zadañ w³asnych Powiatu

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 niniejszej uchwa³y          6.961.629 z³
2.Przychody na kwotê
- kredyty                                                                        30.000 z³,
  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y
3. Ogó³em:                                                           53.800.430 z³.

§ 3. Ustala siê:
1.Wydatki bud¿etu Powiatu na kwotê              53.324.430 z³
w tym:
- zadania z zakresu administracji rz¹dowej  14.751.740 z³,
  zgodnie z za³. nr 2 do niniejszej uchwa³y
2. Rozchody na kwotê                                               476.000 z³
w tym:
- sp³ata rat po¿yczki w WFO�iGW                             36.000 z³
- sp³ata kredytu BZ WBK                                        340.000 z³
- sp³ata kredytu na ZOZ-y                   100.000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y
3. Ogó³em:                                                            53.800.430 z³.

§ 4. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 364.378 z³.

§ 5. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 446.000 z³ przezna-
cza siê na pokrycie rozchodów.

§ 6. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych do realizacji w
2003 roku i na nastêpne lata, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do
niniejszej uchwa³y.

§ 7. Ustala siê plan obs³ugi d³ugu z tytu³u sp³aty kredytów
i po¿yczek, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/16/2002
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

§ 8. 1.Ustala siê plan przychodów gospodarstw pomocni-
czych w ³¹cznej kwocie 1.716.359 z³, w tym dotacje  w kwocie
71.540 z³ oraz wydatki gospodarstw pomocniczych w kwocie
1.715.559 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

2.Ustala siê plan przychodów �rodków specjalnych w
³¹cznej kwocie 205.000 z³ oraz wydatków w kwocie 203.400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 9. 1.Ustala siê plan przychodów Powiatowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki  Wodnej w kwocie
210.000 z³ oraz wydatków w kwocie 961.478 z³, zgodnie  z za-
³¹cznikiem nr 8.

2.Ustala siê plan przychodów Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwo-
cie 320.000 z³ oraz wydatków funduszu w kwocie 412.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 10. Ustala siê dotacje dla powiatowych instytucji kultury
w ³¹cznej kwocie 500.000 z³, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 10.

§ 11. Ustala siê dotacje dla stowarzyszeñ w ³¹cznej kwo-
cie 45.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 12. Ustala siê plan dotacji dla szkó³ niepublicznych w
wysoko�ci 522.032 z³, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 12.

§ 13. 1.Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków    w ramach dzia³ów klasy-
fikacji bud¿etowej.

2.Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do przekazania upowa¿-
nieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w
ramach rozdzia³ów klasyfikacji innym jednostkom organizacyj-
nym Powiatu.

§ 14. 1.Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kre-
dytów krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Zarz¹d Powiatu w
roku bud¿etowym w kwocie 2.000.000 z³.

2.Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ porêczeñ i gwarancji
udzielanych przez Zarz¹d Powiatu  w roku bud¿etowym w kwo-
cie 2.000.000 z³ na okres 1 roku.

§ 15. Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zo-
bowi¹zania do sumy 1.500.000 z³.

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

§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 19. Uchwa³a podlega og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ppkt 9 lit. d i  ppkt. 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, 113 poz. 984, Nr153 poz 1271, Nr 214
poz. 1806) oraz art.112 art. 116, art. 124, art. 1 i 2 pkt. 1,2,7 ust.
3,4 oraz art. 128 ust 2 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz.1014; 1999 r. Nr 38
poz.  360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, 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 122, poz. 1315, Nr 125,
poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 113
poz.984 ) oraz art.401, 402 ust.4,5,6 i art.406 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony �rodowiska /Dz. U. Nr 62
poz.627, Nr115 poz. 1229,  2002r. Nr 113 poz.984 ) - Rada Miej-
ska w G³ogówku uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy G³ogówek na 2003 rok.

§2.1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                                                             17.153.412 z³,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone i powierzone       972.474 z³,
- dochody z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych                                                            180.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2, 7, 9.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci 19.481.454 z³,
w tym:
- wydatki na zadania zlecone i powierzone        972.474 z³,
- wydatki na profilaktykê i rozwi¹zywanie problemów alko-

holowych      180.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3, 7, 9.

§ 3.Ustala siê deficyt bud¿etu w kwocie          2.328.042 z³.
Deficyt bud¿etu zostanie sfinansowany przychodami z kre-

dytów i po¿yczek na rynku krajowym.

§4. Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci
2.501.400 z³  oraz rozchodów w wysoko�ci 173.358 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§5. Ustala siê dla zak³adów bud¿etowych, instytucji kultu-
ry i bibliotek

- plan przychodów w wysoko�ci                       6.197.722 z³,
- pian wydatków w wysoko�ci                            6.195,722 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 6. Ustala siê dla �rodków specjalnych:
- plan przychodów w wysoko�ci                           245.405 z³
- plan wydatków w wysoko�ci                               243.382 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§7. Ustala siê dla funduszy celowych ( Gminny Fundusz
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej)

- plan przychodów w wysoko�ci                            50.000 z³,
- plan wydatków w wysoko�ci                               73.400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
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Uchwa³a Nr III/16/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 20 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy G³ogówek na 2003 rok.

§ 8. Ustala siê plan dotacji podmiotowych dla zak³adów
bud¿etowych instytucji kultury i bibliotek w wysoko�ci 1.817.500 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§9. Ustala siê plan dotacji podmiotowych dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko�ci
153.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 10. Ustala siê plan wydatków zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów zawartych z
jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysoko�ci 5000z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§11.1. Zmianie ulega wieloletni plan inwestycyjny okre-
�lony uchwa³¹ Rady Miejskiej w G³ogówku Nr XXIII/189/2001 z
dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie bud¿etu Gminy na 2001 rok.

2. Ustala siê wieloletni plan inwestycyjny na lata 2003 -
2005 :

- budowa kanalizacji w celu rozwoju stref inwestycyjnych
miasta i gminy

- budowa hali sportowej w celu wzrostu poziomu i warun-
ków uprawiania sportu,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§12. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 160.000 z³.
.

§13. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹gniêtych przez Burmistrza G³ogówka nie mo¿e
przekroczyæ w roku kalendarzowym 2003 kwoty 700.000 z³.

§14. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
G³ogówka jest uprawniony samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹za-
nia nie mo¿e przekroczyæ 1.500.000 z³.

§15. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza G³ogówka do dokony-
wania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i pa-
ragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza G³ogówka do przekazywa-
nia swoich uprawnieñ dla Kierowników jednostek organizacyj-
nych w zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków
miêdzy paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u, z wy³¹czeniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na
wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹-
cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tko-
wych.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹-
zuje w roku bud¿etowym 2003 oraz podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806)  oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 124  i art. 128 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
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Uchwa³a  Nr  V/41/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie bud¿etu Gminy na 2003 rok.

nych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) - Rada Miejska w G³ucho³a-
zach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê bud¿et Gminy G³ucho³azy na  2003 rok.

§  2. Ustala siê dochody bud¿etu w kwocie 30.966.130 z³,
w tym:

- udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych dochód

bud¿etu  pañstwa

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone

- dotacje celowe na zadania powierzone

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych

zadañ bie¿¹cych gmin

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê

inwestycji w³asnych gmin

- �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin

pozyskane z innych �róde³

- subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania powierzone

realizowane na podstawie porozumieñ z administracj¹

rz¹dow¹

- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin pozyskane z innych �róde³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.613.257 z³,

1.940.150 z³,

22.712 z³,

56.744 z³,

300.000 z³,

1.649.780 z³,

11.280.892 z³,

60.000 z³,

15.000 z³,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na

dofinansowanie inwestycji w³asnych

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych

- pozosta³e dochody w³asne

-

-

-

150.000 z³,

280.000 z³,

10.597.595 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.
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§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w kwocie 32.791.462 z³,
 w tym:

 

� dotacje z bud¿etu gminy 

 

� wp³aty na rzecz innych jednostek samorz¹du terytorialnego 

 

� wydatki na zadania zlecone przez administracjê rz¹dow¹  

 

� wydatki na finansowanie inwestycji 

 

� wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych  

 

� wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego 

 

� rezerwa ogólna 

  

� rezerwa celowa 

 

� pozosta³e wydatki bie¿¹ce 

 

- 

 

- 

 

- 

 

   - 

 

 

 

- 

 

   - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.163.490 z³, 

 

23.000 z³, 

 

     1.940.150 z³, 

 

     5.354.560 z³, 

 

 

 

280.000 z³, 

 

262.500 z³, 

 

136.655 z³, 

 

220.000 z³, 

 

22.411.107, 

 

zgodnie z za³¹cznikami nr 2 oraz 4 - 6. 

§ 4. Ustala siê przychody bud¿etu Gminy w kwocie
2.953.680 z³, w tym:

  1.500.000 z³ - wp³ywy z tytu³u trzech serii I transzy emisji obligacji 
komunalnych, 
 

 
  1.053.680 z³ - po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
 

  400.000 z³ - kredyt bankowy. 
 

§ 5. Ustala siê rozchody bud¿etu Gminy w kwocie 1.128.348 z³,
w tym:

  837.960 z³ - sp³ata po¿yczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
 

  290.388 z³ - sp³ata kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego 
O/Wroc³aw. 
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§ 6. Ustala siê, ¿e �ród³em pokrycia deficytu w wysoko�ci
1.825.332 z³ bêd¹ wp³ywy  z emisji obligacji komunalnych

- 1.500.000 z³ i po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 325.332 z³.

§ 7. Ustala   siê   dotacje i wp³aty z bud¿etu Gminy w kwocie
2.186.490 z³,

w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.918.190 z³,
z tego:

-

-

-

-

1.178.700 z³

266.020 z³

295.670 z³

177.800 z³

-

  -

  -

  -

Centrum Kultury i Rekreacji w G³ucho³azach,

Publiczna Szko³a Podstawowa w Burgrabicach,

Publiczna Szko³a Podstawowa w Jarno³tówku,

Publiczna Szko³a Podstawowa w Starym Lesie.

2) dotacje celowe dla stowarzyszeñ i innych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 213.300 z³,
z tego :

- 
 
 
- 

 

121.000 z³ 
 

       
      45.000 z³ 

 

- 
 

   
  - 
 

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej Zarz¹d Miejsko- 
Gminny w G³ucho³azach, 
 
Stacja Opieki "CARITAS" Diecezji Opolskiej  
w G³ucho³azach, 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 - 
 
 - 

5.000 z³ 
 
 
 

3.400 z³ 
 

13.000 z³ 
 
 

      2.000 z³ 
 

6.000 z³ 
 

4.200 z³ 
 

2.000 z³ 
 

4.000 z³ 
 

1.500 z³ 
 

600 z³ 
 

4.000 z³ 
 

1.600 z³ 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
  - 
 
  - 

Stowarzyszenie Wspieraj¹ce Inicjatywy Artystyczne 
�CAPRICOLIUM� przy LO im. B. Chrobrego  
w G³ucho³azach, 
 
Zrzeszenie Bezrobotnych Ziemi Nyskiej, 
 
ZHP Hufiec im. Górno�l¹skiej Brygady WOP  
w G³ucho³azach, 
 
LZS �B³êkitni� w Biskupowie, 
 
LZS w Bodzanowie, 
 
KKS �Sudety� w Burgrabicach, 
 
LZS �Arenda� w Charbielinie, 
 
LZS �Z³oty Potok� w Jarno³tówku, 
 
LZS w Konradowie, 
 
LZS �Korona� w Nowym Lesie, 
 
LZS w Polskim �wiêtowie, 
 
LZS w Starym Lesie, 
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3 )  pozosta³e dotacje i wp³aty w kwocie 55.000 z³,
z tego:

-

-

-

22.000 z³

10.000 z³

23.000 z³

-

-

-

Izba Rolnicza w Opolu � wplata gminy w wysoko�ci 2%

uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego,

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu � dotacja

celowa na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych Komisariatu

Policji w G³ucho³azach,

Urz¹d Miejski w Nysie � wplata na dofinansowanie

wydatków bie¿¹cych schroniska dla zwierz¹t

w Konradowej k/Nysy.

§  8. Prognozuje siê, ¿e d³ug publiczny Gminy G³ucho³azy
na dzieñ 31 grudnia 2003r. wyniesie 14.405.616 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 3.

§  9. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza G³ucho-
³az w roku bud¿etowym do kwoty 1.000.000 z³.

§  10. Ustala siê plan przychodów i rozchodów  Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska  i Gospodarki Wodnej w nastê-
puj¹cych kwotach:

                  -  przychody                                     -      211.000 z³,
                  -  rozchody                                      -      466.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§  11. Ustala siê plan przychodów i rozchodów �rodków
specjalnych w nastêpuj¹cych kwotach:

                  -  przychody                -      16.661 z³,
                  -  rozchody                  -      23.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§  12.1. Uchwala siê wieloletni program inwestycyjny dla
gminy G³ucho³azy na lata 2003 - 2005.

2. Szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych okre�la za-
³¹cznik nr 9 do uchwa³y.

§  13. 1. Upowa¿nia   siê   Burmistrza G³ucho³az  do    do-
konywania  przeniesieñ planowanych   wydatków   miêdzy    roz-
dzia³ami   i   paragrafami  klasyfikacji bud¿etowej wydatków w
ramach dzia³u, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy
dzia³ami.

2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy zmian
w zakresie wydatków na inwestycje i dotacji z bud¿etu Gminy.

3. Upowa¿nia siê Burmistrza G³ucho³az do przekazania
swoich uprawnieñ dla Kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy w zakresie dokonywania przeniesieñ planowanych wydat-
ków miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u,  z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków na wynagrodzenia osobo-
we pracowników, dotacji z bud¿etu Gminy i zmian w planie wydat-
ków maj¹tkowych.

§  14. Uzasadnienie i obja�nienia do bud¿etu Gminy na
2003 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego stano-
wi¹ za³¹czniki nr 10 i 11.

§  15. Traci moc uchwa³a Nr LII/331/02 Rady Miejskiej w
G³ucho³azach z dnia 8 pa�dziernika 2002r. w sprawie wielolet-
niego programu  inwestycyjnego.

§  16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
G³ucho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Mariusz Miga³a
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       Na  podstawie  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  2001 r.  Nr  142, poz. 1591,  Nr  23, poz. 220 , Nr  62,  poz.
558,  Nr  113,  poz. 984, Nr 153, poz.1271,  Nr  214,  poz. 1806 )
art. 109, 110, 116, 124  i  art. 128  ust  2  pkt  1 i  2  ustawy  z  dnia
26  listopada  1998 r . o  finansach   publicznych   (Dz. U.  z  2003r.
Nr  15 , poz. 148 ),   art.  420  ustawy   z   dnia   27   kwietnia   2001r.
Prawo  ochrony  �rodowiska ( Dz. U.  Nr  62, poz.  627,  Nr  115
poz. 1229;  2002 r. Nr 74, poz.  676 , Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,
poz.  1271 i Nr 233, poz. 1957 ), art. 3 i  art. 4 ustawy  z  dnia  26
listopada 1998 r.  o  dochodach   jednostek   samorz¹du   teryto-
rialnego ( Dz.  U. Nr  150, poz. 983, Nr  162, poz. 1119,   2000 r.  Nr
95, poz.1041; 2001 r. Nr 39 , poz. 459, Nr 55,
poz. 574,  Nr  145,  poz. 1623;  2002 r.  Nr  216, poz. 1826 / - Rada
Miejska   w   Gogolinie   uchwala,   co   nastêpuje :

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

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

-  dotacja  na  zadania  zlecone  Gminie  oraz  na  zadania
bie¿¹ce realizowane  na  podstawie  porozumieñ        746.304 z³,

-  dochody  z  tytu³u  wydawania  zezwoleñ  na  sprzeda¿
napojów alkoholowych                                                      125.000 z³,

   zgodnie   z  za³¹cznikami  Nr  1  i  2.

§3. Ustala  siê  wydatki  bud¿etu  Gminy  w  wysoko�ci
                                                                             27.258.210 z³,
w  ramach  których  wyodrêbnia  siê  :

1. Wydatki  bie¿¹ce   w  kwocie                          22.127.606 z³
    w  tym :
    -  wynagrodzenia  i   pochodne    w  kwocie 11.348.228 z³
-  dotacje    w  kwocie                                          1.811.000 z³
    -  wydatki  na  obs³ugê  d³ugu  jednostki  samorz¹du

terytorialnego   w  kwocie                                                 190.000 z³.

2.  Wydatki  maj¹tkowe   w  kwocie                  4.259.300 z³,
      zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  3.

3.  Wydatki   na  realizacjê  zadañ  zleconych  gminie  oraz
na  zadania  bie¿¹ce,  realizowane  na  podstawie  porozumieñ
w  kwocie                                                                              746.304 z³,

    zgodnie   z  za³¹cznikiem  nr   4.

4.  Wydatki  na  realizacjê  zadañ  okre�lonych  w  progra-
mie  profilaktyki   i  rozwi¹zywania  problemów  alkoholowych   w
kwocie                                                                                   125.000 z³,

     zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  5.

§ 4. Ustala  siê  wydatki  zwi¹zane  z  wieloletnim  pro-
gramem  inwestycyjnym zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  6.
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 Uchwa³a  Nr  VII/39/2003
 Rady  Miejskiej w Gogolinie

 z  dnia  20  marca  2003  r.

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

§ 5. Ustala  siê  plan  przychodów   bud¿etu    w    wyso-
ko�ci                                                                               5.400.000  z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 7.

§ 6. Ustala  siê  plan  rozchodów  w  wysoko�ci
                                                                                  500.000  z³.
Sp³ata  po¿yczki   zostanie  pokryta  z  nadwy¿ki   bud¿eto-

wejz  lat  ubieg³ych,
zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  8.

§ 7. Deficyt   bud¿etu    Gminy  w  wysoko�ci 4.900.000 z³
zostanie  pokryty  przychodami   pochodz¹cymi  z  :

-  po¿yczek
-  nadwy¿ki   bud¿etowej   z   lat   ubieg³ych
-  wolnych  �rodków  , wynikaj¹cych  z  rozliczeñ  kredytów

i  po¿yczek   z  lat  ubieg³ych  .

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

w  wysoko�ci :
-przychody                                                          5.910.000 z³
- wydatki                                                                5.919.000 z³,
zgodnie  z  za³¹cznikiem nr  9.

§ 9. Ustala  siê  plan  przychodów  i  wydatków  funduszy
celowych

w  wysoko�ci :
-przychody                                                                400.000 z³
-wydatki                                                                 4.165.000 z³,
zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 10.

§ 10. Ustala  siê  plan  przychodów  i  wydatków  �rodków
specjalnych

w  wysoko�ci :
-  przychody                                                             18.000 z³
-  wydatki                                                                      30.000 z³,
zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 11.

§ 11. Ustala  siê  plan  przychodów  i  wydatków    instytucji
kultury w  wysoko�ci :

-przychody                                                               421.000 z³
-  wydatki                                                                   420.000 z³,
 zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  12.

§ 12. Ustala  siê  zakres  i  kwotê  dotacji  przedmiotowej  w
wysoko�ci                                                                           991.000 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr  13.

§ 13. Ustala  siê  plan  dotacji  z  bud¿etu  Gminy   w
wysoko�ci                                                                            400.000 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikami   nr  14 , 15  , 16  ,17.

§ 14. Ustala  siê  plan  dotacji  z  bud¿etu  Gminy  dla
Instytucji  Kultury w  wysoko�ci                                          420.000 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem nr 18.
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§ 15. Ustala  siê   rezerwê  ogólna  w  wysoko�ci 32.961 z³.

§ 16. Maksymalna  wysoko�æ  kredytów / po¿yczek /  krótko-
terminowych   zaci¹ganych   przez   Burmistrza   w  roku   bud¿eto-
wym  nie  mo¿e przekroczyæ kwoty                                      500.000 z³.

§ 17. Maksymalna  wysoko�æ  sumy , do  której    Burmistrz
mo¿e samodzielnie  zaci¹gaæ  zobowi¹zania  nie  mo¿e  prze-
kroczyæ                                                                                 500.000 z³.

§ 18. Upowa¿nia  siê   Burmistrza   w    Gogolinie   do :
  1) dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  bud¿etu

Gminy  pomiêdzy  rozdzia³ami i paragrafami   klasyfikacji   bu-
d¿etowej   z   wy³¹czeniem   przeniesieñ   wydatków   miêdzy
dzia³ami   oraz   powoduj¹cych   wzrost   wydatków   na   wynagro-
dzenia  i   zmniejszenie    wydatków   inwestycyjnych,

   2) przekazywania   swoich    uprawnieñ   dla   jednostek
organizacyjnych    gminy   w   zakresie :  dokonywania  przenie-
sieñ   w   planie  wydatków  miêdzy  paragrafami  w    ramach
jednego   rozdzia³u   z   zastrze¿eniem   zmian    powoduj¹cych
zwiêkszenie  lub zmniejszenie  planowanych  wydatków  na
wynagrodzenia  osobowe  pracowników,

3) do  lokowania   wolnych   �rodków   bud¿etowych   na
rachunkach  w  bankach  nie     wykonuj¹cych   bankowej   obs³u-
gi Gminy .

  § 19. Przyjmuje  siê  plan  dochodów  zwi¹zanych  z
realizacj¹  z  zadañ  z  zakresu  administracji rz¹dowej  zleconych
jednostkom  samorz¹du  terytorialnego .

Dzia³         750     Administracja  Publiczna   w  kwocie  20.140  z³
Rozdzia³  75011  Urzêdy   Wojewódzkie  w  kwocie     20.140  z³
      §          235     Dochody  bud¿etu  pañstwa  zwi¹zane  z

realizacj¹    zadañ  zleconych  jednostkom  samorz¹du terytorial-
nego.                                                                   w  kwocie  20.140  z³

§ 20. Wykonanie uchwa³y  powierza siê Burmistrzowi
Gogolina .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 i 10, art. 57, art. 58
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, poz.220 ,
Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.
109, 116, 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 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 , 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. 41 , poz. 363 i 365 , Nr 74 , poz. 676 , Nr 113 , poz. 984 ,
Nr 156 , poz. 1300 , Nr 200 , poz. 1685 , Nr 213 , poz. 1802 , Nr
214 , poz. 1806 , Nr 216 , poz. 1824 ) - 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: 10.118.962 z³,
zgodnie za³¹cznikiem nr 1, w tym:

-   dotacje na zadania zlecone                                532.310 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2
-   dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych                                                            68.200 z³.

§3.  Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci: 10.824.431 zl,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3,

w tym:
-   wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  68.200 z³,
-   wydatki na zadania zlecone   532.310 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4,
-   wydatki zwi¹zane z inwestycjami  - 3.124.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 4.1. �ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu w wysoko�ci
705.469 z³ jest II transza po¿yczki z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci

705.469 z³.

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

przychody              20.000 z³
wydatki                  15.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
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Uchwa³a Nr VII/45/03
Rady Gminy Jemielnica

z  dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków "�rodków spe-
cjalnych"

przychody              207.000 z³
rozchody                207.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§7. Ustala siê plan dotacji w wysoko�ci             255.990 z³,
w tym dla:
-  Stacji Caritas 50.000 z³ ( opieka spo³eczna i zdrowotna

w Gminie ,
-  Gminnej Biblioteki Publicznej 130.990 z³  ( dotacja dla

jednostek kultury w Gminie ),
-  Gminnej Spó³ki Wodnej 15.000 z³  [ konserwacja rowów ],
-  Stowarzyszenia LZS   60.000 z³  [ realizacja zadañ Gminy

w zakresie kultury fizycznej i sportu ].

§ 8.    Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci    19.634 z³.

§9. Przyjmuje siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok 2002 w wysoko�ci
16.140 z³, w dziale 750 "Administracja publiczna",   rozdz.75011  § 235.

§10. 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 zwiêkszenie lub zmniejszenie ustalonych limi-
tów finansowych objêtych wydatkami na finansowanie inwesty-
cji jednostek bud¿etowych oraz zmian powoduj¹cych zwiêksze-
nie planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe pra-
cowników.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i zobowi¹-
zuje w roku bud¿etowym 2003 oraz wymaga podania jej do pu-
blicznej wiadomo�ci poprzez og³oszenie w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicach og³o-
szeñ w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka
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Uchwa³a Nr IV/31/2003
Rady Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego

z dnia 31 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

   Na podstawie art. 12 pkt 5,  pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592,  2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984) oraz art. 109, 116, 118, 124, art.128 ust.2,
art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z pó�n. zm.), art. 41 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne,
(Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086; Nr 120, poz. 1268;  2001r.
Nr 115, poz. 1229; Nr 125, poz. 1363 ) oraz w zwi¹zku z 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), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. 1. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1, na kwotê                                         40.186.170z³,

w tym:
- dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admini-

stracji rz¹dowej na kwotê    7.452.210  z³
 (za³¹cznik nr 3),
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu, zgodnie z za³¹czni-

kiem nr 2, na kwotê                                                     40.401.255 z³,
w tym:
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu admini-

stracji rz¹dowej na kwotê                                            7.452.210  z³
(za³¹cznik nr 3).

§3.  �ród³em finansowania niedoboru w kwocie 215.085 z³.
s¹ przychody bud¿etu Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego z ty-
tu³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych:

      § 957-Nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie     215.085 z³.

§ 4. Ustala siê:
1) rezerwê ogóln¹ w kwocie                                     90.000 z³,
2) rezerwy celowe w ³¹cznej kwocie 202.947 z³
na nastêpuj¹ce wydatki
- O�wiata i wychowanie w kwocie                        202.947 z³.

§ 5.  Ustala siê plan przychodów �rodków specjalnych w
³¹cznej kwocie 413.704 z³ oraz wydatków w kwocie 546.774 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Powiatowe-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 5.

2. Ustala siê plan Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i    Kartograficznym zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 6.

§ 7.  Ustala siê wielko�æ dotacji podmiotowych dla jedno-
stek realizuj¹cych zadania Powiatu w kwocie 1.268.607 z³  zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 8. 1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do dokonywania
zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków
miêdzy dzia³ami.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do przekazania upo-
wa¿nieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków
innym jednostkom organizacyjnym Powiatu w ramach dzia³ów
klasyfikacji za wyj¹tkiem zwiêkszeñ wynagrodzeñ i wydatków
inwestycyjnych.

§ 9.  Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Powiatu w  roku
bud¿etowym w kwocie 200.000 z³ i udzielania porêczeñ
w kwocie 500.000z³.

§ 10.  Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania do sumy 1.500.000 z³.

§ 11. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do lokowania wol-
nych �rodków bud¿etowych równie¿ na rachunkach w innych
bankach.

§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Teodor Bek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 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 i art. 109, 116, 118 ust. 1, 124 ust. 1 i 2
pkt. 1 i 2 ust. 3 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, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315 ;
2001 r. Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125
poz. 1368 Nr 145 poz.1623; 2002 r. Nr 41 poz. 365, poz.363,
Nr 74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984, Nr 200
 poz. 1685) - Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
            13.287.336 z³,

w tym :
- dotacje na zadania zlecone      -      791.970 z³,
- dotacje na zadania powierzone -         12.465 z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych -        90.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2.

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

w tym :
- wydatki na zadania okre�lone w programie profilaktyki i

rozwi¹zywania problemów alkoholowych  -                  90.000 z³,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone      -          804.435 z³,
- wydatki na zadania inwestycyjne -              4.240.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3, 4, 5.

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

- przychody -   3.376.000 z³,
- rozchody -      590.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

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

- przychody -   1.958.900 z³,
- wydatków -   1.958.900 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.
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Uchwa³a Nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie bud¿etu Gminy Korfantów na 2003 rok.

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

w wysoko�ci :
- przychody -        23.000 z³,
- wydatki -                     23.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala siê plan dotacji podmiotowych i celowych w
wysoko�ci -                                                                   668.480 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

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

§ 9. Deficyt bud¿etowy w wysoko�ci - 2.786.000 z³ zosta-
nie pokryty z planowanych do podjêcia kredytów i po¿yczek oraz
wolnych �rodków.

§ 10. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym
nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie 300.000 z³.

§ 11. Maksymalna wysoko�æ sumy do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ 250.000 z³.

§ 12. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania zmian
w bud¿ecie miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji wydat-
ków w ramach danego dzia³u z wyj¹tkiem przeniesieñ powodu-
j¹cych zwiêkszenie i zmniejszenie planu wydatków inwestycyj-
nych oraz dotacji.

2.Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania swoich
uprawnieñ dla Kierowników jednostek organizacyjnych w za-
kresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy pa-
ragrafami w obrêbie rozdzia³ów z wy³¹czeniem zmian w planie
wydatków maj¹tkowych oraz zwiêkszania planu wydatków wy-
nagrodzeñ osobowych pracowników.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca    1990 r. o  samorz¹dzie  gminnym  ( Dz.U.
z 2001 r.  Nr 142 , poz.1591, 2002 r.   Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558 i Nr 113, poz.984 ),  art.109, art.116, art.117, art.  118 ,
art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 , ust.3 i 4 art.128 ust.2 pkt 1 i 2 , art.134
ust.3 , art. 135  oraz  art.136  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998r
. o finansach  publicznych   ( Dz.U. Nr 155 , poz.1014 ,  1999 r.
Nr 38,  poz.360 , Nr 49 ,  poz. 485 , Nr 70 , poz.778 i Nr 110,
poz.1255 , 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 ,  Nr 156,  poz.1300 ,  Nr 200,
poz.1685 , Nr 213,  poz.1802 , Nr 214,  poz.1806 i  Nr 216 ,
poz.1826 ), art.3 i art.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek  samorz¹du terytorialnego w latach
1999- 2003 ( Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162 ,  poz.1119, 2000 r.
Nr 95,  poz.1041, 2001 r. Nr 39, poz.459, Nr 55, poz.574 i Nr 145,
poz.1623;  2002 r.  Nr 216,  poz.1826 ) oraz  art.420 w zwi¹zku
z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. - Prawo  ochrony
�rodowiska ( Dz.U.  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
Miejska w Le�nicy uchwala , co nastêpuje :

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

§ 2. Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                            11.049.090,-z³ ,
które szczegó³owo  okre�la za³¹cznik nr 1
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami ( § 201 )  681.932,-z³,

  - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zada-
nia bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ
z organami aministracji rz¹dowej (§ 202 )                    4.264,-z³,

   - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na reali-
zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( §203 )         12.562,-z³,

   - dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych                   80.000,-z³.

§ 3. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                           12.235.463,-z³,
które szczegó³owo okre�la za³¹cznik nr 2,
     w tym:

     - wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie usta-
wami    681.932,-z³,
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Uchwa³a  Nr  V/20/02
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

- wydatki  na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ z organami administracji rz¹dowej           4.264,-z³,

    - wydatki na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
      12.562,-z³,

     - wydatki na realizacjê zadañ z  zakresu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych       80.000,-z³,

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                              5.773.841,-z³,

     - wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego (odsetki od
po¿yczek i kredytów )         8.500,-z³,

     - wydatki maj¹tkowe ( za³¹cznik nr 6 )            710.000,-z³,

     - dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych ( za-
³¹cznik nr 8 )    298.900,-z³.

§ 4. Uchwala  siê   przychody  zwi¹zane  z  finansowaniem
niedoboru   bud¿etowego w wysoko�ci1.354.784,-z³, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 4 oraz  rozchody zwi¹zane     ze sp³at¹ po¿yczki w
wysoko�ci 168.411,-z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 .

Nadwy¿kê  bud¿etow¹  z lat ubieglych w wysoko�ci
168.411,-z³ przeznacza siê na sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniê-
tych po¿yczek oraz w wysoko�ci 1.186.373,-z³  na pokrycie defi-
cytu bud¿etowego .

§ 5. Uchwala siê wykaz wa¿niejszych zadañ  remonto-
wych do  sfinansowania w  roku   bud¿etowym , zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 7 .

§ 6. Uchwala  siê  dotacje   podmiotowe   dla   nastêpuj¹-
cych   gminnych   jednostek  organizacyjnych w wysoko�ci :

     - Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji w Le�nicy
                                                                                 298.900,-z³
                                     o g ó ³ e m  :                       298.900,-z³,
       zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 .

   § 7. Uchwala  siê  plan  przychodów  i  wydatków  zak³adu
bud¿etowego  w  wysoko�ci :

         przychody                2.757.555,-z³  ,
          wydatki                    2.757.555,-z³   ,
 które  szczegó³owo  okre�la  za³¹cznik nr 9 .

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

         przychody                  172.150,-z³  ,
         wydatki                       172.150,-z³ ,
które   szczegó³owo   okre�la za³¹cznik nr 10 .

§ 9.  Zatwierdza   siê   plan   przychodów  i  wydatków
Gminnego   Funduszu   Ochrony    �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysoko�ci :
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             przychody             5.025.000,-z³  ,
             wydatki                 5.025.000,-z³ ,
które  szczegó³owo  okre�la za³¹cznik nr 11 .

§ 10. Ustala  siê plan  dochodów  zwi¹zanych  z  realizacj¹
zadañ z zakresu  administracji  rz¹dowej , które  podlegaj¹  prze-
kazaniu do bud¿etu pañstwa  w kwocie 14.140,-z³, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 12 .

§ 11. Uchwala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 90.000,-z³ .

§ 12. Ustala siê , ¿e :
     1) maksymalna wysoko�æ po¿yczek krótkoterminowych

zaci¹gniêtych przez Burmistrza   Le�nicy w roku bud¿etowym nie
mo¿e przekroczyæ  100.000,-z³ ,

  2) Burmistrz Le�nicy mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zo-
bowi¹zania w sumie do wysoko�ci   100.000,-z³ .

§ 13.  Upowa¿nia siê Burmistrza Le�nicy do :
     1) dokonywania zmian w planie wydatków, tj.przenie-

sieñ w dziale pomiêdzy rozdzia³ami   i  paragrafami   z   wy³¹cze-
niem   zmian   powoduj¹cych   zwiêkszenie   wydatków  na
wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji i wydatków ma-
j¹tkowych,

     2) przekazania swoich uprawnieñ dla Kierowników jed-
nostek organizacyjnych Gminy    w  zakresie  dokonywania  prze-
niesieñ  w  planie  wydatków  miêdzy paragrafami  w obrêbie

jednego  rozdzia³u   z  wyj¹tkiem  zmian   powoduj¹cych   zwiêk-
szenie    planowanych  wydatków  na  wynagrodzenia  osobowe
pracowników oraz zmian  powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniej-
szenie wydatków maj¹tkowych .

     3) lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachun-
kach w  innych bankach  ni¿    bank prowadz¹cy obs³ugê rachun-
ku podstawowego Gminy .

§ 14.  Burmistrz  opracuje  i  przedstawi  informacjê  o
przebiegu  wykonania  bud¿etu  za    I  pó³rocze  2003  roku  oraz
sprawozdanie  z  wykonania   bud¿etu   za  2003  rok    w   zakresie
i  szczegó³owo�ci  uchwa³y   bud¿etowej  ,   w   terminach  usta-
lonych   w  ustawie o finansach publicznych .

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Le-
�nicy .

§ 16.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego   oraz  podaniu  do  publicznej
wiadomo�ci  poprzez  rozplakatowanie  na tablicach    og³oszeñ
w mie�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. "d", pkt. 10 i
art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz.1591; 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984  ) oraz art. 109, art. 116, art. 120,
art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach publicz-
nych (Nr 155, poz.1014; 1999r Nr 38, poz.360, Nr 46, poz.485,
Nr 70, poz.778,  Nr110, poz.1255,  2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12,
poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1014, Nr 119, poz.1251,
Nr 122, poz.1315,  2001r.   Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88,
poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz.1116,
Nr 125, poz.1368, Nr  45, poz.1623, 2002r Nr 41, poz.363,poz.365,
Nr 74, poz.676, Nr 156, poz.1300, Nr 113, poz.984,) oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony �rodowiska
(Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.1229,  2002r.  Nr 74,
poz.676, Nr 113, poz.984) - Rada Gminy w Lubszy uchwala, co
nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                             10.178.169,-

w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
w wysoko�ci                    835.136,-
- dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿
      napojów alkoholowych w wysoko�ci         80.000,-,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 3.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci (za-
³¹cznik nr 2)                                                                                  13.525.119,-

w tym:
- wydatki bie¿¹ce               10.147.319,-
z podzia³em na:
zadania zlecone i powierzone (za³¹cznik nr 4)       790.136,-
zadania w³asne                 9.357.183,-
w tym: na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
 profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
 (za³¹cznik nr 11)         80.000,-
 - wydatki maj¹tkowe - zadania inwestycyjne

(za³¹cznik nr 6)                                                                                  3.377.800,-
 w tym zadania zlecone  (za³¹cznik nr 4)                45.000,-.

§ 4.  Ustala siê plan przychodów bud¿etu Gminy w kwocie
                                                                                   3.656.950,-
 oraz plan rozchodów bud¿etu Gminy w wysoko�ci

                                                                                               310.000,-,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§  5.  Ustala siê:
  - rezerwê ogóln¹          50.000,-
  - rezerwê celow¹                                                                              100.000,-
  w tym:
    wydatki z tytu³u zobowi¹zañ Gminy w stosunku do miesz-

kañców   wsi  Raciszów za uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z wysypiskiem
odpadów                                                                                 21.000,-

 wydatki zwi¹zane z o�wiat¹ i opiek¹ wychowawcz¹
                                                                                     79.000,-.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i rozchodów �rodka
specjalnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 5
         - przychody                   217.500,-
         - rozchody         229.810,-.

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

³¹cznik nr 10)
w wysoko�ci:
        - przychody                     20.000,-
        - rozchody                       33.600,-.

§ 8. Ustala siê plan zak³adu bud¿etowego - Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej w Lubszy (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9) w
kwotach:

- przychody                                                      513.000,-
- wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alno�ci  508.000,-.

§ 9. Ustala siê w ramach wydatków dotacje zgodnie z
za³¹cznikiem nr 8 dla:

Instytucji Kultury
Gminny O�rodek Kultury w Lubszy                        294.600,-

Instytucji Kultury
Biblioteki Publiczne                                                                     118.400,-

PSP SPSK w Micha³owicach                                                       300.000,-

Stowarzyszenie LZS                                                                       53.000,-

Gmina Namys³ów                                                                             3.700,-

Starostwo Powiatowe w Brzegu                               2.000,-.

§ 10. 1. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ krótkotermino-
wych kredytów jakie mo¿e zaci¹gaæ Wójt Gminy na pokrycie wy-
stêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etowego w wysoko�ci
300.000,-z³ w I pó³roczu i 300.000,-z³  w II pó³roczu.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹-
gania zobowi¹zañ do                                       kwoty 2.000.000,-z³.

 § 11. Deficyt bud¿etu w wysoko�ci 3.346.950,-z³  zostanie
sfinansowany przychodami z po¿yczki i kredytu krajowego w
wysoko�ci 3.000.000,

- oraz wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rodków pieniê¿-
nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu w wysoko�ci   346.950,- z³.

§ 12. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy w Lubszy do zmian w
planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji
wydatków ³¹cznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wyna-
grodzeñ w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem zmian powo-
duj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków maj¹tkowych.
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2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania uprawnieñ
dla Kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i para-
grafami klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹-
czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz
wydatków maj¹tkowych.

§ 13. Wójt Gminy opracuje informacjê o przebiegu wyko-
nania bud¿etu za I-sze pó³rocze oraz sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za 2003r. w zakresie  szczegó³owo�ci  uchwa³y bud¿e-
towej.

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek
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Na  podstawie  art.18 ust 2 pkt 4,pkt 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 i Nr  62 poz. 558 )   oraz  art.
109, 116, 118, 124, 128 ust.2 pkt  1 i 2 ustawy  z dnia 26 listopa-
da  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 , Nr  145 poz. 1623; 2002 r  Nr 41 poz. 363  i
365 , Nr  74 poz. 676 , Nr  113 poz. 984 i  Nr 153 poz. 1271 ) -
Rada  Gminy  £ubniany  uchwala, co  nastêpuje  :

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

§ 2.  Ustala  siê  dochody  bud¿etu  Gminy  na  kwotê
                                                                             9.969.879,-z³
- za³¹cznik  nr  1,
      w  tym  :
      - dotacje  na  zadania  z zakresu  administracji  rz¹do-

wej  w  kwocie                                                                 662.823 ,-z³
        (  za³¹cznik  nr 4  ),
     -   dotacje  zwi¹zane  z realizacj¹  zadañ  wspólnych  na

podstawie  porozumieñ   z jednostkami  samorz¹du  terytorial-
nego                                                                   w  kwocie  6.770 ,-z³

(  za³¹cznik   nr  5  ),
     -   dochody  z tytu³u  wydawania  zezwoleñ  na  sprzeda¿

napojów  alkoholowych                              na  kwotê  60.000  ,-z³
(  za³¹cznik  nr 1  - Dzia³  851 ),

§ 3.  Ustala  siê  wydatki bud¿etowe ma  kwotê  9.744.879 ,-z³
 - za³¹cznik  nr  2,

     w  tym  :
     -   wydatki  na  zadania  z zakresu  administracji  rz¹do-

wej w kwocie    662.823 ,-z³
(  za³¹cznik  nr  4 ),

     -   wydatki  zwi¹zane  z realizacj¹  zadañ  wspólnych  na
podstawie  porozumieñ   z jednostkami  samorzadu  terytorial-
nego  na  kwotê         6.770 ,-z³

(  za³acznik nr 5 ),
     -   wydatki  zwi¹zane  z realizacj¹  zadañ  okre�lonych  w

gminnym  programie   profilaktyki  i  rozwi¹zywania  problemów
alkoholowych na  kwotê       60.000 ,-z³

         (  za³¹cznik  nr  2 -  dzia³  851, rozdzia³  85154  ),
    -   wydatki  na  zadania  inwestycyjne  (  za³¹cznik nr 6  ),

§ 4.  Ustala  siê  nadwy¿kê  bud¿etow¹  w  kwocie  225.000 ,-z³
któr¹  przeznacza  siê    na  sp³atê  po¿yczek  d³ugoterminowych
w  kwocie    225.000 ,-z³.

§ 5.  Ustala   siê  rozchody  bud¿etu  Gminy   na  kwotê
                                                                               225.000 ,-z³
 -  za³¹cznik  nr  3.

§ 6.  Ustala  siê   plan  dochodów  i wydatków  Gminnego
Funduszu  Ochrony  �rodowiska   i  Gospodarki  Wodnej   zgod-
nie  z za³¹cznikiem  nr  8 .

§ 7.  Ustala  siê  plan  przychodów  i  wydatków  �rodków
specjalnych  zgodnie  z za³¹cznikiem  nr  9 .

§ 8.Ustala  siê  dotacje   z bud¿etu  Gminy  na  kwotê
563.000 ,-z³  , zgodnie z za³¹cznikiem   nr  7 .

§ 9. Ustala  siê  plan  wydatków  so³ectw  w ramach  wydat-
ków  bud¿etowych  zgodnie z  za³¹cznikiem  nr  10 .

§ 10. Ustala  siê  ogóln¹  rezerwê  bud¿etow¹  w wysoko-
�ci 97.000 ,-z³ z  przeznaczeniem  na wydatki maj¹tkowe .

  § 11.  Maksymalna  wysoko�æ  kredytów  i  po¿yczek  za-
ci¹ganych  przez  Wójta  Gminy   w  roku   bud¿etowym nie mo¿e
przekroczyæ kwoty 100.000 ,-z³.

§ 12.  Maksymalna wysoko�æ  sumy  , do  której  Wójt
Gminy  mo¿e  samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania  nie  mo¿e
przekroczyæ kwoty  100.000 ,-z³.

§ 13. Upowa¿nia  siê  Wójta  Gminy  do  dokonywania
przeniesieñ  planu  wydatków   miêdzy  rozdzia³ami   i  paragrafa-
mi   klasyfikacji  wydatków  w  ramach  danego  dzia³u  z wy³¹cze-
niem  zmian  powoduj¹cych   zwiêkszenie  lub  zmniejszenie
ustalonych  wydatków  inwestycyjnych .

§ 14. Upowa¿nia  siê  Wójta  Gminy  do  przekazania   nie-
których  uprawnieñ  do  doko nywania  przeniesieñ  planowanych
wydatków  Kierownikom  jednostek  organizacyjnych  Gminy £ub-
niany .

§ 15.  Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
£ubniany .

§ 16.  Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  na  tablicy  og³oszeñ
Urzêdu  Gminy  £ubniany  oraz   w  Dzienniku  Urzêdowym  Wo-
jewództwa  Opolskiego .

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

Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy  £ubniany

Marian  Ko³odziej
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Rady Gminy £ubniany

z  dnia   30  grudnia  2002 r .

w  sprawie  uchwalenia  bud¿etu  Gminy  £ubniany  na  2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1
i art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  1999r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, 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 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623,  2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 156,
poz. 1300, Nr 200, poz.1685, Nr 214, poz. 1806, Nr 216 poz.1824)
i w zwi¹zku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229;
2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) -
Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody i przychody bud¿etu Gminy w wy-
soko�ci                                                               33.789.476 z³

w tym:
- dochody w³asne i subwencje             28.495.160 z³,
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
                                                                               2.376.509 z³,
- dotacje celowe na zadania w³asne      185.444 z³,
- �rodki ze �róde³ pozabud¿etowych                  865.956 z³,
- przychody                                                    1.866.407 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 1a.

§ 3. Ustala siê wydatki i rozchody bud¿etu Gminy w wyso-
ko�ci                                                                             33.789.476 z³

w tym:
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce                          26.583.811 z³,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone   2.376.509 z³,
- wydatki maj¹tkowe                                         2.605.044 z³,
- wydatki na obs³ugê d³ugu                               489.068 z³,
- rozchody                                                     1.735.044 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 2a.

Wykaz wydatków maj¹tkowych realizowanych w roku bu-
d¿etowym oraz wysoko�æ nak³adów inwestycyjnych na poszcze-
gólne zadania ³¹cznie z wydatkami Gminnego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska w kwocie 203.000 z³ zawiera za³¹cznik nr 3 na
³¹czn¹ warto�æ   2.808.044 z³.

§ 4. Deficyt w wysoko�ci 131.363 z³ zostanie pokryty przy-
chodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿etowej za 2002 rok.

§ 5. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ
okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych w wysoko�ci                                  262.121 z³.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków dla:

1) zak³adów bud¿etowych
- przychody                                                     4.905.166 z³,
- wydatki                                                     4.885.073 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4,

2) �rodków specjalnych
- przychody                                                        557.290 z³,
- wydatki                                                        557.303 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5,

3) funduszy celowych
- przychody                                                        327.104 z³,
- wydatki                                                        327.104 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 i 7.

§ 7. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla:
- zak³adów bud¿etowych                            4.044.331 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala siê zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:
- instytucji kultury                                            728.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§ 9. Tworzy siê rezerwê:
- ogóln¹ w wysoko�ci                                            300.000 z³,
- celow¹ w wysoko�ci                                            310.911 z³.

§ 10. Ustala siê plan dotacji dla podmiotów spoza sekto-
ra finansów publicznych na realizacjê zadañ w wysoko�ci 97.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§ 11. Upowa¿nia siê Burmistrza do:

1) zaci¹gania po¿yczek lub kredytów krótkoterminowych w
roku bud¿etowym 2003 na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
deficytu do kwoty                                                               600.000 z³,

2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiêdzy roz-
dzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej
z wy³¹czeniem wydatków maj¹tkowych.

§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 13. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, Nowinach Namys³owskich oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Namys³owie.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka
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Uchwa³a  Nr  IV/38/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia  27 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "i" i "d" oraz art. 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, 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art.109,
ust 1, art.116, 117,117a, 118, 124 ust. 1,2,3,4 art. 128 ust.2 pkt 1,
art. 135, 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 106 poz. 1149, Nr 125 poz. 1368,  2002 r.
Nr 41 poz. 365, Nr 41 poz. 363, 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) -  Rada Miejska w Nysie uchwala :

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci 74.595.394 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y, w tym : dochody z tytu³u
wydawania zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu w kwocie 600.000 z³,
dochody z tytu³u zadañ zleconych w kwocie       6.287.042 z³,
dochody z tytu³u zadañ powierzonych w kwocie        42.744 z³.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci 68.165.474 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,

w tym : wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ programu pro-
filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
600.000 z³, wydatki z tytu³u zadañ zleconych w kwocie 6.287.042 z³,
wydatki z tytu³u zadañ powierzonych w kwocie 42.744 z³.

§4. Ustala siê dochody bud¿etowe zwi¹zane z realizacj¹
zadañ administracji rz¹dowej zleconych Gminie w kwocie
117.150 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y.

§5. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na wydatki nieprzewidzia-
ne w wysoko�ci                                                                 210.000 z³.

Ustala siê rezerwê celow¹ w kwocie                  339.586 z³
 z przeznaczeniem na ;
- odsetki od kredytu krótkoterminowego         -      39.586 z³
- zagospodarowanie mienia powojskowego -    200.000 z³
- dofinansowanie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-

wej w Nysie                                                                 -     100.000 z³.
Ustala siê:
1) przychody bud¿etu w kwocie                        1.347.700 z³
w tym :
- �rodki pozosta³e z 2002 roku                     -     1.347.700 z³,
2) nadwy¿kê bud¿etu w kwocie 6.429.920 z³ z przeznacze-

niem na sp³aty zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wg planowa-
nych rozchodów,

3) rozchody bud¿etu w kwocie 7.777.620 z³,  które zo-
stan¹ pokryte dochodami w³asnymi gminy pochodz¹cymi z po-
datku od nieruchomo�ci i op³aty skarbowej.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce przychodów i rozchodów zawie-
ra "Informacja do za³¹cznika nr 1 i 2 do uchwa³y bud¿etowej.
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Uchwa³a Nr VI/89/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 25 lutego 2003 r.

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

§6. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku bu-
d¿etowym oraz wysoko�æ nak³adów bud¿etowych zawiera za-
³¹cznik nr 4.

§7. Ustala siê dotacje dla gminnych i pozagminnych jed-
nostek organizacyjnych realizuj¹cych zadania Gminy w wysoko-
�ci   .505.673 z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§8. Wyodrêbnia siê w bud¿ecie �rodki do dyspozycji so-
³ectw w kwocie   463.016 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§9. Ustala siê planowane przychody i wydatki zak³adów
bud¿etowych Gminy na rok 2003, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§10. Ustala siê planowane przychody i wydatki �rodka
specjalnego :

- utrzymanie dróg gminnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7
- o�wiata i wychowanie, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§11. Ustala siê planowane przychody i wydatki Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 9.

§12. Ustala siê kwotê 1.000.000 z³ sumy ³¹cznie zaci¹-
gniêtych zobowi¹zañ w roku bud¿etowym 2003, jako górn¹ gra-
nicê, do której Burmistrz Nysy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zo-
bowi¹zania.

Porêczenia i gwarancje udzielone w 2003 roku nie mog¹
przekroczyæ kwoty 500.000 z³.

§13. Ustala siê kwotê 3.000.000 z³ na zaci¹gniêcia po¿y-
czek i kredytów krótkoterminowych.

§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza Nysy do dokonywania w
planie wydatków bud¿etowych przeniesieñ miêdzy rozdzia³ami i
paragrafami w obrêbie dzia³u, za wyj¹tkiem wydatków przezna-
czonych na inwestycje

§15. Informacje i sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy
Burmistrz Nysy opracowuje w szczegó³owo�ci uchwa³y bud¿e-
towej.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo


