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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 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, 110,112
ust. 2, 116 , 124 ust. 1, 2 i 3 oraz 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; 2001 r. Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122,
poz. 1315;  Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz 1082, Nr 102, poz. 1116;  Nr 125, poz. 1368; Nr 145,
poz. 1623 ;  2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685 ) -  Rada Miejska
u c h w a l a:

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

§ 2. 1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
-                                                       23.844.943

w tym:
a/ dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu
administracji rz¹dowej       1.606.200
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ    bie¿¹cych gmin            33.786

b/ dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿  na-
pojów alkoholowych          250.000

/ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1,3.1,3a  do projektu  uchwa³y
bud¿etowej /.

§ 3. 1. Wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci    -  28.061.880
w tym:
- wydatki na  zadania zlecone  gminom z zakresu admini-

stracji rz¹dowej       1.606.200
- wydatki na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

                                                              33.786
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki   i rozwi¹zywania problemów alkoholowych   250.000
/ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,3.1 i 3a  do uchwa³y  bud¿e-

towej /.

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

                                                    przychody -  5.882.402
rozchody -  1.665.465

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4   do uchwa³y bud¿etowej/.

§ 5. Deficyt bud¿etowy w wysoko�ci  -      4.216.937
zostanie pokryty z planowanych do podjêcia kredytów i po¿yczek
oraz z wolnych �rodków .

§ 6. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych  z  wyodrêbnie-
niem wydatków na finansowanie poszczególnych zadañ w wy-
soko�ci                   3.897.660

/ zgodnie z za³¹cznikiem nr  5  do uchwa³y bud¿etowej/.

1445

Uchwa³a   Nr  IV/33/03
Rady  Miejskiej   w  Ole�nie

z   dnia  22 stycznia 2003r.

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

§ 7. Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych:

- przychody w wysoko�ci       2.152.477
-  wydatki  w wysoko�ci                   2.120.400
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6   do  uchwa³y bud¿etowej/.

§ 8. Uchwala siê plan przychodów i wydatków instytucji
kultury:

- przychody w wysoko�ci       1.665.010
- wydatki w wysoko�ci       1.682.510
  zgodnie z za³¹cznikiem nr 7  do  uchwa³y bud¿etowej/.

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

- przychody w wysoko�ci          134.800
   wydatki  w wysoko�ci          134.500
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 10. Uchwala siê plan przychodów i wydatków �rodków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej:

- przychody w wysoko�ci            50.000
- wydatki  w wysoko�ci            50.000
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y bud¿etowej/.

§ 11. Uchwala siê dotacje z bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                                 1.762.200

w tym:
1. Dla instytucji kultury w wysoko�ci                   1.546.700
2.  Pozosta³e dotacje:         215.500
- dla Stacji Opieki "Caritas" w Ole�nie ul. Ko�ciuszki 7

                                                              45.000
- dla klubów sportowych/ LZS,UKS,OKS / z terenu miasta

i gminy                                                                         170.500
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 -  do projektu  uchwa³y bu-

d¿etowej/.

  § 12.  Tworzy siê  w bud¿ecie rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci
-                                                                                       18.000.

§ 13. Upowa¿nia siê Burmistrza Olesna do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków  bud¿etu Gmi-

ny, tj. przeniesieñ w dziale pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami  z
wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejsze-
nie  wydatków na zadania  inwestycyjne.

2. Przekazywania swoich uprawnieñ kierownikom jed-
nostek organizacyjnych Gminy w zakresie dokonywania prze-
niesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w ramach jed-
nego  rozdzia³u z zastrze¿eniem zmian powoduj¹cych zwiêksze-
nie lub zmniejszenie planowanych  wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników i wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 14.1. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ sumy do której
Burmistrz Olesna mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ kredyty i  po-
¿yczki krótkoterminowe na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
deficytu bud¿etowego        do kwoty  1.000.000 z³.
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2. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ sumy do której
Burmistrz Olesna mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania z
tytu³u dostaw, robót i us³ug            do kwoty  500.000 z³.

 § 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Olesna.

§ 16. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do roku bu-
d¿etowego 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid  Dittmann
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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 i Nr 113,
poz.984), oraz art. 109, art. 124, art.128 ust.2 oraz 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 ust. 7 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30
poz. 163 z pó�n. zm.), oraz art. 407, art. 408 i art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62
poz. 627, Nr 115 poz. 1229,  2002r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz.984).

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu, zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1,  na kwotê                                                  36.316.220 z³,

w tym:
- dotacje na zadania zlecone          9.150.290 z³

(za³¹cznik nr 3).

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu , zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 2, na kwotê                                                    35.716.220 z³,

w tym:
-    wydatki na zadania zlecone                           9.150.290 z³
 (za³¹cznik nr 3).
-    wydatki maj¹tkowe                                             489.000 z³
 (za³¹cznik nr 4).
-    rezerwa ogólna                                   80.000 z³.

§ 4. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie                      600.000 z³
przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtego kredytu.

§ 5. Ustala siê rozchody bud¿etu Powiatu, zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 5,  na kwotê        600.000 z³.

§ 6. 1. Ustala siê plan przychodów gospodarstwa pomoc-
niczego Warsztaty Szkolne w ³¹cznej kwocie 42.500 z³, oraz wy-
datków gospodarstwa w kwocie 41.200 z³, zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 6.

2. Ustala siê plan przychodów �rodków specjalnych w ³¹cz-
nej kwocie 882.000 z³, oraz  wydatków w kwocie 877.000 z³ ,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala siê plan przychodów Powiatowego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki  Wodnej w kwocie
120.000 z³ oraz wydatków funduszu w kwocie 115.500 z³ wed³ug
za³¹cznika nr 8.

2. Ustala siê plan przychodów Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 330.000 z³ ,
oraz wydatków Funduszu w kwocie 336.000 z³, wed³ug za³¹cznika
nr  9.

§ 8. Ustala siê dotacje dla innych podmiotów w ³¹cznej
kwocie 1.379.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem  nr 10.

§ 9.1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków w  ramach dzia³u klasyfi-
kacji bud¿etowej, pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami.

2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do przekazania  upo-
wa¿nieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków
w ramach rozdzia³u jednostkom  organizacyjnym Powiatu z wy-
j¹tkiem zwiêkszeñ wynagrodzeñ i wydatków inwestycyjnych.

§ 10. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kre-
dytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d Powiatu w
roku bud¿etowym do kwoty  2.000.000 z³.

§ 11. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i porê-
czeñ udzielanych przez Zarz¹d Powiatu w roku bud¿etowym

                                                             do kwoty 2.000.000 z³.

§ 12. Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zo-
bowi¹zania do sumy  2.000.000 z³.

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

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Bernard Kus

1446

Uchwa³a  Nr IV/18/02
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Powiatu na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, 10, 15 art. 54,
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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),  art. 109, 116, 124 ust.1,2 pkt. 1
i 2, ust. 3 i 4 oraz 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 125 poz. 1368, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz.1116,
Nr 145 poz. 1623,  2002r. Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984, Nr 156 poz. 1300) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627,
Nr 115 poz. 1229,  2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 ) - Rada
Gminy w Olszance uchwala, co nastêpuje :

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

§ 2. Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                          6.539.856

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
z tego : - dotacje na zadania zlecone - za³¹cznik nr 3
                                                                                      479.967

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-
mieñ z organami adm. rz¹dowej za³¹cznik nr 6   3.224

- dochody z tyt. op³at za zezwolenie na sprzeda¿  alkoholu
za³¹cznik nr 4              55.000.

§ 3. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                                7.594.685
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y
z tego : - wydatki na zadania zlecone za³¹cznik nr 3

                                                        479.967,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ z organami adm. rz¹dowej za³¹cznik nr 6               3.224
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów  alkoholowych za³¹cz-
nik Nr 4                      55.000

 - wydatki na zadania inwestycyjne za³¹cznik nr 5    1.278.248.

§ 4. Uchwala siê plan przychodów bud¿etu Gminy w wy-
soko�ci                                                                              1.254.745,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 5. Uchwala siê plan rozchodów bud¿etu gminy w wy-
soko�ci                                199.916,

zgodnie  z za³¹cznikiem nr 7.

§ 6. Uchwala siê wysoko�æ dotacji dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko�ci

                                                                                         55.000,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 7. Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w
wysoko�ci 90.426 z³ zgodnie z  za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej
uchwa³y.

1447

Uchwa³a Nr III/21/2002
Rady Gminy w Olszance

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
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§ 8. Uchwala siê dotacje dla instytucji kultury w wysoko�ci
        339.316,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y.

§ 9. Uchwala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 65.000 z³.

§ 10. Uchwala siê plan wydatków bud¿etowych dyspono-
wanych przez So³ectwa w wysoko�ci           78.420,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa³y.

§ 11. Maksymalna kwota do której Wójt Gminy Olszanka
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ   500.000 z³.

§ 12. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Olszanka do zaci¹-
gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie
roku bud¿etowego deficytu bud¿etu Gminy.

2. Maksymalna kwota wysoko�æ po¿yczek i kredytów krót-
koterminowych, zaci¹ganych przez Wójta w roku bud¿etowym
nie mo¿e przekroczyæ kwoty   200.000 z³.

§ 13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Olszanka do dokony-
wania zmian w planie wydatków bud¿etu pomiêdzy rozdzia³ami
i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej z wy³¹czeniem przenie-
sieñ pomiêdzy dzia³ami.

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

§ 15 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Olszanka.

§ 16. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w
miejscach zwyczajowo przyjêtych i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2003r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
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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,  Nr 23, poz. 220; 2002 r.Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806/  art.  109, art 116 ust.1 i 4 ,  art. 118
ust. 1, art. 124  ust. 1 i 2  pkt.  2,  ust. 3 oraz  art. 128 ust. 2  pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148) oraz art.420 ustawy -Prawo
ochrony �rodowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62,
poz. 627; 2001r. Nr 115 poz.1229, 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113
poz.984, Nr 233 poz. 1957) - Rada Miejska w Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2.  Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci :
                                                                     - 18.822.418,44 z³,
 w tym:
- dotacja na zadania zlecone i powierzone  -  1.344.325,44z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych      -     195.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 3.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci:
                                                                    -  24.932.512,44 z³,
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
                                                                      -      195.000,00 z³
- wydatki na zadania zlecone i powierzone - 1.344.325,44 z³,
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 i 3.

§ 4. Ustala siê plan przychodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                       -   7.850.094,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 5. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                     -     1.740.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 6. Ustala siê plan dotacji w wysoko�ci    -   937.933,00 z³,
w tym  dla:
- instytucji kultury i poza gminnych jednostek
      organizacyjnych w wysoko�ci          -       487.933,00 z³,
- Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji sp.z o.o.
W Otmuchowie /ró¿nica pomiêdzy cen¹ wody i odprowa-

dzanych �cieków ustalon¹ przez Radê Miejsk¹ a faktycznymi
kosztami/-                                                                        450.000,00 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 7. Ustala siê plan wydatków na inwestycje w wysoko�ci
                                                                 -          140.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

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

-    przychody                                                 -       172.300,00  z³,
-    wydatki                                                      -       255.620,00  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych  w wysoko�ci:

-    przychody                                                  -      460.000,00  z³,
-    wydatki                                                       -      455.000,00  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

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

- przychody                                                 -           60.000,00 z³,
- wydatki                                                      -          65.000,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 11. Ustala siê rezerwê ogóln¹  w wysoko�ci:
                                                                     -        100.000,00 z³.

§ 12. Planowany deficyt bud¿etu w wysoko�ci 6.110.094,00 z³
pokrywa siê przychodami z prywatyzacji maj¹tku Gminy  oraz
planowanymi do zaci¹gniêcia po¿yczkami.

  § 13. Stan zobowi¹zañ wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych i z tytu³u odpisu na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ So-
cjalnych przedstawia za³¹cznik nr 10.

§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza Otmuchowa do:
1) dokonywania przesuniêæ planu wydatków pomiêdzy

rozdzia³ami i paragrafami klasyfikacji bud¿etowej wydatków w
ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie lub zmniejszenie ustalonych limitów objêtych pro-
gramem inwestycyjnym;

2) 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 zmian powoduj¹cych zwiêkszenie pla-
nowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników
oraz zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu
wydatków maj¹tkowych.

§ 15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

1448

Uchwa³a Nr VI/57/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Otmuchów na 2003 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z
dnia 8  marca 1990 r.   o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806), art. 85 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj¹-
ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr 133, poz. 872,
Nr 162, poz. 1126,  2000 r. Nr 6,  poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228,
Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312,   2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 52, 109, 116, 117,
118   i 124 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 51 ust. 2 i 3
ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806)- Rada Miasta Opola uchwala, co
nastêpuje:

§ 1Ustala siê dochody prognozowane bud¿etu Miasta Opola na
2003 rok w wysoko�ci                                                    292.160.174 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y, w tym:
1) dochody gminy w wysoko�ci                           213.265.843 z³;
2) dochody powiatu w wysoko�ci                           78.894.331z³.

§ 2.Ustala siê wydatki prognozowane bud¿etu Miasta Opola na
2003 rok w wysoko�ci                                                    299.180.174 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.1. Dochody ustalone w § 1 obejmuj¹ równie¿:
1) dotacje na zadania w³asne  w wysoko�ci  7.347.882 z³, zgod-

nie z za³¹cznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji

rz¹dowej  w wysoko�ci 19.867.169 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4;
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie poro-

zumieñ z organami administracji rz¹dowej w wysoko�ci 1.089.303 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmuj¹ wyodrêbnione kwoty na
zadania:

1) w³asne  w wysoko�ci  7.347.882 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3;
2) zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci

  19.867.169 z³, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 4;
3) realizowane na podstawie porozumieñ z organami administra-

cji rz¹dowej  w wysoko�ci  1.089.303 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 4. Ustala siê deficyt bud¿etowy w 2003 roku wysoko�ci
7.020.000 z³,  który zostanie sfinansowany planowan¹ do zaci¹gniêcia
po¿yczk¹ w wysoko�ci  9.500.000 z³.

§ 5. Ustala siê rozchody (sp³atê po¿yczek i kredytów) w
2003 roku na kwotê 7.300.000 z³ sp³acane z dochodów bud¿etu Miasta
Opola oraz nadwy¿ki bud¿etowej w wysoko�ci 4.820.000 z³.

           § 6. Ustala siê:
1) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów

alkoholowych   w wysoko�ci                                              1.715.025 z³;
2) wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie profi-

laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysoko�ci
                                                                                 1.715.025 z³.

§ 7. Wysoko�æ wydatków maj¹tkowych oraz wydatków na re-
monty zawieraj¹ za³¹czniki nr 6 i nr 7.

§ 8. Ustala siê plany:
1) dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8;
2) przychodów i wydatków �rodków specjalnych jednostek bu-

d¿etowych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 9;
3) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, zgod-

nie z za³¹cznikiem nr 10;
4) przychodów i wydatków oraz wysoko�æ stawek przedmioto-

wych dla zak³adu bud¿etowego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 9. Ustala siê plany przychodów i wydatków:
1) Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-

nej, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 12;
2) Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 13;
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym, zgodnie z za³¹cznikiem nr 14.

§ 10. Ustala siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
rz¹dowych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 15.

§ 11. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ kredytów i po¿yczek
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Prezydenta Miasta Opola w roku
bud¿etowym do ³¹cznej kwoty 25.000.000 z³ oraz porêczeñ i gwarancji
w roku bud¿etowym w kwocie 8.000.000 z³.

§ 12. Ustala siê maksymaln¹ ³¹czn¹ kwotê, do której Prezydent
Miasta Opola mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania na

                                                                               30.000.000 z³.

§ 13. Ustala siê maksymaln¹ ³¹czn¹ kwotê, do której Prezydent
Miasta Opola mo¿e udzielaæ po¿yczki i porêczenia wy³¹cznie jednost-
kom organizacyjnym miasta Opola na    5.000.000 z³.

§ 14. Tworzy siê:
1) ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysoko�ci            2.720.000 z³.
2) celow¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysoko�ci         3.300.000 z³
z przeznaczeniem na:
a. porêczenie kredytu dla Opolskiego Towarzystwa Budownic-

twa Spo³ecznego  Sp. z o.o. -   kwota 151.560 z³;
b. dofinansowanie zadañ zwi¹zanych z przekszta³ceniem jed-

nostek organizacyjnych samorz¹du gminnego -  kwota 368.440 z³;
c. wydatki maj¹tkowe z przeznaczeniem dla spó³ek z 100 %

udzia³em miasta Opola  - kwota 2.200.000 z³;
d. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyj-

nych miasta Opola  - kwota 200.000 z³;
e. dofinansowanie imprez kulturalnych  - kwota 80.000 z³;
f. adaptacja pomieszczeñ na mieszkania socjalne -
                                                                         kwota 300.000 z³.

§ 15. Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta Opola do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i

paragrafami w ramach dzia³u;
2) przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jednostek

organizacyjnych  w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym
w ramach rozdzia³u miêdzy paragrafami z wy³¹czeniem zmian w planie
wydatków maj¹tkowych oraz zwiêkszania planu wydatków wynagro-
dzeñ osobowych pracowników;
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Uchwa³a Nr X/67/03
Rady Miasta Opola

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Opola na 2003 rok.
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3) lokowania w innych bankach ni¿ w banku obs³uguj¹cym bu-
d¿et Miasta wolnych �rodków bud¿etowych w trakcie realizacji bu-
d¿etu na 2003 rok.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Opola.

§ 17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obo-
wi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w trybie przewi-
dzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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2. Plan dotacji dla instytucji kultury w wysoko�ci  848.000,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych jak poni¿ej:

1. �rodek specjalny - Rozdz.: 60016 - Drogi publiczne
gminne

Przychody          3.800,00 z³
  Wydatki                                             3.800,00 z³

2. �rodki specjalne - Rozdz.:  85401 - �wietlice szkolne
Przychody 159.000,00 z³
Wydatki              159.000,00 z³

§ 9. 1. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gmin-
nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na
2003 rok w wysoko�ci:

               Przychody                   50.500,00 z³
               Wydatki 50.500,00 z³

2. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej przeznacza siê na gospodarkê odpadami.

§ 10. Ustala siê plan dotacji dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w wysoko�ci 238.964,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4a do niniejszej uchwa³y.

§ 11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci      140.000,00 z³.

§ 12.1. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krót-
koterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Gminy nie mo¿e
przekroczyæ                                                                 1.000.000,00 z³.

2. Maksymalna ³¹czna wysoko�æ po¿yczek i porêczeñ
udzielanych przez Burmistrza Gminy nie mo¿e przekroczyæ

                                                                               50.000,00 z³.
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Uchwa³a  Nr  V / 33 / 03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia  30 stycznia 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Dzia³ Dochody Dotacje Przychody Wydatki

w³asne ogó³em bie¿¹ce Maj¹tkowe ogó³em
400 861 949,00 z³ 180 000,00 z³ 1 041 949,00 z³ 861 949,00 z³ 180 000,00 z³ 1 041 949,00 z³

900 1 011 069,00 z³ 0,00 z³ 1 011 069,00 z³ 1 011 069,00 z³ 0,00 z³ 1 011 069,00 z³

Razem 1 873 018,00 z³ 180 000,00 z³ 2 053 018,00 z³ 1 873 018,00 z³ 180 000,00 z³ 2 053 018,00 z³

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. "d", pkt 10 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 1996r
Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 118, art.124,
art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1041 z pó�n. zm.)
oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003
(Dz.U. Nr 150 , poz. 983 z pó�n. zm. ) oraz art. 420  ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pó�n. zm.) - Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci
                                                                        16.719.246,00 z³;
w tym:

- dotacje na zadania zlecone          1.304.996,00 z³

- dotacje na zadania powierzone                  4.264,00 z³

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
  sprzeda¿ napojów alkoholowych             143.250,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci 18.008.051,00 z³;
w tym:

- wydatki na zadania zlecone           1.304.996,00 z³
- wydatki na zadania powierzone      4.264,00 z³
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych
  w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
  problemów alkoholowych             143.250,00 z³,
zgodnie z za³¹cznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwa³y.

§ 4. 1. Prognozuje siê deficyt bud¿etu w wysoko�ci
                                                                          1.288.805,00 z³.
2. �ród³em pokrycia deficytu bud¿etu bêd¹ przychody z

d³ugoterminowego kredytu zaci¹gniêtego na rynku krajowym.

§ 5. 1. Ustala siê plan przychodów bud¿etu § 952 - przy-
chody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w
wysoko�ci                                                                   2.188.865,00 z³.

2. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu § 992 - sp³aty otrzy-
manych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w wysoko�ci

                                                                             900.060,00 z³.

§ 6. 1. Ustala siê plan wydatków na zadania inwestycyjne
w wysoko�ci                                                              2.274.920,00 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê plan wydatków na zadania remontowe w
wysoko�ci                                                                      214.000,00 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3a do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Ustala siê:
1. Plan przychodów i wydatków Zak³adu Wodoci¹gów i

Kanalizacji w Paczkowie jak poni¿ej:
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§ 13. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Burmistrz Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e przekro-
czyæ:

- na wydatki bie¿¹ce 400.000,00 z³
- na wydatki inwestycyjne 600.000,00 z³

§ 14. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do dokonywa-
nia przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i para-
grafami klasyfikacji bud¿etowej wydatków z wy³¹czeniem prze-
niesieñ wydatków miêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy do przekazywania
swoich uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych
w zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków po-
miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud¿etowej
z wyj¹tkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz
zmian planu wydatków maj¹tkowych.

§ 15. 1. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi
za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

2. Obja�nienia do bud¿etu Gminy Paczków na 2003 rok
stanowi¹ za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹-
zuje na rok bud¿etowy 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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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 , 2002 r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz. 558  oraz
art. 116 i 124 ust.1 i 2, ust.3 i 4  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,  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; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)  - Rada Gminy  w  Polskiej  Cerekwi
uchwala:

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

§ 2.Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               7.235.388 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 3. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                                6.655.773 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 4. Ustala siê plan przychodów bud¿etu  w  wysoko�ci
                                                                                     47.640  z³
rozchodów w wysoko�ci                                         627.255 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 6.Ustala siê dochody z tytu³u  wydawania  zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatków na realizacjê za-
dañ wynikaj¹cych z programu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych w wysoko�ci                                60.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikeim nr 4.

§ 7. Wyodrêbnia siê wydatki na finansowanie  zadañ zle-
conych  z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci   555.978 z³
wg  podzia³u stanowi¹cego  za³¹cznik nr 5.

§ 8. Ustala siê  dotacje  dla  podmiotów  publicznych  w
wysoko�ci                                                                              69.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.
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Uchwa³a Nr III/20/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z  dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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§ 9. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku bu-
d¿etowym     w wysoko�ci  829.560 z³,

 zgodnie  z za³¹cznikiem nr  7.

 § 10. Ustala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki  Wodnej

    w wysoko�ci 210.000 z³,
wg za³¹cznika nr 8 do niniejszej uchwa³y .

§ 11.1. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek krótkotermino-
wych zaci¹gniêtych przez  Wójta Gminy w  roku  bud¿etowym nie
mo¿e przekroczyæ  200.000 z³.

2. Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹za-
nie do sumy   300.000 z³.

§ 12.Upowa¿nia siê Wójta Gminy  do dokonywania zmian
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfika-
cji wydatków w ramach danego dzia³u, z wyj¹tkiem wydatków
maj¹tkowych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper
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Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 4,9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U z 2001r.
Nr 142,poz 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62 poz,558, Nr 113
poz. 984 ) oraz art. 109,116, 124, 128, 134 ust. 3 i 4  ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155 poz. 104, 1999 r. Nr 38,poz. 360 i 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 99
poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623,  2002r. Nr 41, poz. 365) - Rada Gminy  w Prószkowie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê dochody Bud¿etu Gminy na okres roku
kalendarzowego  2 003                  w  wysoko�ci - 12 842 484 ,-z³,

w tym dotacje celowe na zadania zlecone  w wysoko�ci
                                                                              1 437 010,-,z³
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ alko-

holu w wysoko�ci                                                                92  000,-z³.

§ 2. Ustala siê wydatki Bud¿etu Gminy na okres roku ka-
lendarzowego  2003                         w wysoko�ci - 13 142 484-z³,

w tym dotacje celowe na zadania zlecone  w wysoko�ci
                                                                               1 437 010- z³
wydatki  na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysoko�ci
                                                                                     92 000 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3 .Uchwala siê:
- �ród³em pokrycia deficytu bud¿etu w 2003 roku s¹ przy-

chody    w kwocie 200 000 z³   pochodz¹ce z nadwy¿ki bud¿eto-
wej

- po¿yczka  w kwocie   100 000,-z³

§ 4. 1. Ustala siê plan programu inwestycyjnego z wyod-
rêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych progra-
mów zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

2. Ustala siê wysoko�æ dotacji  z bud¿etu Gminy w wysoko�ci-
   520 000,-z³,

    zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
3. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z re-

alizacj¹ zadañ  powierzonych  na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego  w wysoko�ci  -   10 053,-z³,

    zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
4. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z re-

alizacj¹ zadañ zleconych w wysoko�ci                         1 437 010,- z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr  6.
5. Ustala siê plan dochodów i wydatków  zwi¹zanych z

realizacja zadañ na podstawie    porozumieñ z organami  Admi-
nistracji Rz¹dowej w wysoko�ci                                      - 3 224,-z³,

    zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

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

- przychody w wysoko�ci                                        10 000,-z³
- wydatki w wysoko�ci                                           630 000,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
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Uchwa³a  Nr III/29/2002
Rady Gminy w Prószkowie

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 6. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê zadañ
okre�lonych w programie rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych w wysoko�ci                                                           - 92  000,z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

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

- przychody w wysoko�ci                                        - 3 000,-z³
- wydatki w wysoko�ci                                          - 15 000,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 8. Usta³a siê plan dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹za-
nych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego w wysoko�ci                                                                      -14 140,-z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§ 9. Przyjmuje siê plan przychodów i wydatków Gminnego
O�rodka Kultury w Prószkowie, zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§ 10. Tworzy siê w bud¿ecie Gminy rezerwê ogóln¹ w wy-
soko�ci                                                                               127 000-z³.

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

tj. przeniesieñ w dziale pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami z
wy³¹czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejsze-
nie   wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dota-
cje oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

2. Przekazywania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych Gminy w zakresie dokonywania prze-
niesieñ w planie wydatków miêdzy paragrafami w ramach jed-
nego rozdzia³u.

3. Lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachun-
kach w innych bankach.

4. Zaci¹gania zobowi¹zañ do wysoko�ci            500 000 z³.

 § 12. Ustala siê siê maksymaln¹ wysoko�æ kredytów i
po¿yczek krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Wójta  na po-
krycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu

                                                             do kwoty    200 000,-z³.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy w
Prószkowie.

   § 14. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdu Gminy w Prószkowie oraz Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

 § 15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i "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)
oraz art. 109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118 i art. 124 ust. 1
i ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148)  - Rada Miejska w Prudniku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Prudnik na rok bud¿eto-
wy 2003.

§ 2. 1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy zgodnie z za-
³¹cznikami nr 1 - 3, na kwotê                                 36.435.750,00 z³,

 w tym:
- dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakre-

su administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami na kwotê                                                    3.886.638,00 z³;

- dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych na  kwotê                                             350.000.00 z³.

2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy zgodnie z za³¹cznika-
mi nr 3 i nr 4,  na kwotê                                          34.463.692,00 z³,

w tym:
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie usta-
wami na kwotê                                                          3.886.638,00 z³;
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Uchwa³a Nr VII/44/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 lutego 2003 r.

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

- wydatki na realizacjê zadañ wspólnych z innymi jednost-
kami samorz¹du terytorialnego na kwotê                   27.250,00 z³;

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

                                                                             350.000,00 z³.
3. Ustala siê przychody bud¿etu w wysoko�ci 800.000,00 z³

i rozchody bud¿etu w wysoko�ci                             2.772.058,00 z³.
Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie  2.772.058,00 z³ przezna-

cza siê na sp³atê zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Plan przychodów i rozchodów bud¿etu zawarto w za³¹czni-

ku nr 5.

§3. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 335.000,00 z³
oraz rezerwê celow¹ w kwocie                                  500.000,00 z³.

§4. Okre�la siê limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, ujête  w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik nr 6.

§5. 1. Ustala siê plan przychodów zak³adów bud¿etowych
gminy w ³¹cznej kwocie    7.400.000,00 z³ , w tym dotacje z
bud¿etu 960.000,00 z³ oraz wydatków zak³adów w kwocie
7.395.000,00 z³, w tym wp³aty do bud¿etu 0,00 z³,  zgodnie z
za³¹cznikiem nr 7.

2. Ustala   siê   plan   przychodów i wydatków �rodków
specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

3. Ustala siê zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla
zak³adów bud¿etowych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 niniejszej
uchwa³y.
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§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie

548.449,35 z³.
Plan finansowy funduszu stanowi za³¹cznik nr 9.

§7. Ustala siê plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie
        1.230.181,00 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.
Ustala siê plan dotacji dla innych podmiotów publicznych

nie zwi¹zanych z bud¿etem w ³¹cznej kwocie       206.365,00 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§8. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania przenie-
sieñ planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i  paragrafami
w ramach danego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej za wyj¹tkiem
wynagrodzeñ.

1. Upowa¿nia siê Burmistrza do przekazania upowa¿nieñ
do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków w ramach
rozdzia³u klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy
z wyj¹tkiem zwiêkszeñ wynagrodzeñ i wydatków inwestycyjnych.

§ 9. 1. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kre-
dytów krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Burmistrza w roku
bud¿etowym w kwocie   1.000.000,00 z³.

2. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ porêczeñ udzielanych
przez Burmistrza w roku bud¿etowym, w kwocie    300.000,00 z³.

3. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek udziela-
nych przez Burmistrza w roku bud¿etowym w kwocie    300.000,00 z³.

§ 10. Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹za-
nia do sumy    1.000.000,00 z³.

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

§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak



Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 ) oraz
art.109 ust.1, art.116 ust.1, art. 124 ust.1, ust.2 pkt 2 oraz art. 128
ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach pu-
blicznych (Dz. U.  Nr 155 poz.1014, 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485 Nr 70 poz. 778,  Nr 110 poz. 1255,
2000r.  Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95
poz. 1041, Nr 119 poz. 1251,  Nr 122 poz. 1315,  2001r. Nr 45
poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100
poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368,  Nr 145
poz. 1623, 2002 r.  Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984) -  Rada Gminy w Reñskiej Wsi uchwala, co nastêpuje:

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci      10.047.232 z³
w tym:
- dotacje na zadania zlecone   589.749 z³
- dochody z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych  120.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci  11.717.502 z³
w tym:
- wydatki na zadania zlecone w wysoko�ci       589.749 z³
wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych   120.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 i 4,

- wydatki inwestycyjne w wysoko�ci                   3.453.077 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§4. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego jest:
1. Zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysoko�ci                                                        1.366.300,-z³.
2. Nadwy¿ka z lat ubieg³ych w wysoko�ci          400.000,-z³.
3. Ustala siê rozchody dotycz¹ce sp³aty po¿yczki d³ugoter-

minowej w wysoko�ci                                                      96.030,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§5. Zatwierdza siê plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
soko�ci:

- przychody                                                                    7.000,-z³
-wydatki                                                                       18.000,-z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§6.  Ustala siê:- rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci    80.000,- z³
- rezerwê celow¹ o�wiatow¹                                315.000-z³.

§7. Wykaz planowanych dotacji z bud¿etu Gminy stanowi
za³¹cznik nr 8.

§ 8. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji bud¿etowej wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹-
czeniem zmian powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie
ustalonych limitów wydatków inwestycyjnych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig
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Uchwa³a Nr III/16/02
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy w Reñskiej Wsi na rok 2003.
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Województwa Opolskiego Nr 75  Poz.1455         - 6148 -

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 2001r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271/ oraz art. 109, 110,
116, 118, 124, 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155
poz. 1014;  1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255,  2000r.  Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315,
2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz.
1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 106 poz. 1149,
Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623,  2002r. Nr 41 poz. 363 oraz
poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 156 poz. 1300/, w zwi¹zku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w
latach (1999-2003 /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 i Nr 216 poz. 1876/ oraz art. 400, 401 ust. 1 i 5,
402,406 oraz 420 ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. /Dz. U. Nr 62, poz. 627,  Nr 115 poz. 1229,  2002r.
Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984/ - Rada Gminy Rudniki uchwala:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci -   16.908.000 z³
w tym:
- dotacje na zadania zlecone -                    852 640 z³
- dotacje przekazane na zadania realizowane na podsta-

wie porozumieñ                                                 -            3 224 z³
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów  alkoholowych                                          -      100.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci      - 19.295.000 z³
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w Programie
  Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
                                                                         -       182.000 z³

- wydatki na zadania zlecone -                    852.640 z³
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ                                                                                 -       3.224 z³
- wydatki maj¹tkowe                                  -   8.982.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 4. Ustala siê plan przychodów w wysoko�ci 2.801.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 5. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                   414.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y bud¿etowej.
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Uchwa³a   Nr III/26/02
Rady Gminy Rudniki

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 6. Pokryæ deficyt bud¿etowy w kwocie 2.387.000 z³ przy-
chodami uzyskanymi z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz
przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 7. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
                                                                                    339.400 z³
 i celowych w wysoko�ci                                         89.200 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska na 2003 rok zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 6 do uchwa³y bud¿etowej.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y
bud¿etowej.

§ 10. Ustala siê rezerwy ogólne w wysoko�ci  110.000 z³.

§ 11. Maksymalna wysoko�æ kredytów /po¿yczek/ krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy nie mo¿e przekro-
czyæ kwoty                                                                           150.000 z³.

§ 12. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania, nie mo¿e przekro-
czyæ kwoty                                                                            900.000 z³.

§ 13. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania prze-
niesieñ w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
klasyfikacji wydatków w ramach danego dzia³u.

§ 14. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazywania swo-
ich uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w za-
kresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy  pa-
ragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u, z zastrze¿eniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wyna-
grodzenia osobowe pracowników.

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

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rudniki.

§ 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 r.

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz
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 Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 4,  pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
 z 2001r Nr 142, poz. 1591; 2002r.  Nr 23, poz.200, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806), art.3 i art.4 ustawy  z dnia
26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w latach 1999 i 2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983, Nr 162,
poz.1119;  2000r. Nr 95, poz.1041; 2001 Nr 39, poz.459, Nr 55,
poz.574, Nr 145, poz.1623, Nr 216, poz. 1826), art.109,
art. 110,art. 116, art. 117a, art. 118, art.124, ust. 2, pkt 1 i  2, ust.4,
pkt. 1, art. 128, ust.2, pkt. 1  i art. 134, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148)oraz art.420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo
ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229) -
R a d a  M i e j s k a  w  Strzelcach  Opolskich  u c h w a l a,  co
nastêpuje:

§   1. U c h w a l a  siê bud¿et Gminy na okres roku
kalendarzowego 2003.

§   2. Ustala siê:
D O C H O D Y  BUD¯ETU GMINY OGÓ£EM
w kwocie                                                                                         44.771.591z³
w ramach których wyodrêbnia siê:
- dotacje na realizacjê zadañ ustawowo zleconych
  z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ   zle-

conych gminie ustawami w wysoko�ci                       3.173.587z³,
- dotacje na realizowanie zadañ na podstawie
  porozumieñ w wysoko�ci                                             21.424z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych w wysoko�ci                   430.000z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).

§   3. Ustala siê:
W Y D A T K I  BUD¯ETU GMINY OGÓ£EM
w kwocie                                                                                           46.162.676z³
w ramach których wyodrêbnia siê:
- wydatki bie¿¹ce w kwocie                             41.083.186 z³,
  w tym:  -   wynagrodzenia                                 19.667.318z³,
             -   pochodne                                              3.938.585z³,
             -  dotacje                                                       299.545z³,
             - wydatki na obs³ugê d³ugu                        313.200z³,
- wydatki maj¹tkowe w kwocie                               5.079.490z³,
  w tym: -  dotacje § 6620                                        250.000z³,
-  zwi¹zane z wieloletnimi programami    inwestycyjnymi

w kwocie                                                                           2.633.580 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ zleconych
  ustawowo z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami w kwocie   3.173.587z³,

- wydatki na realizacjê zadañ na podstawie porozumieñ w
kwocie         21.424z³,

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

     468.893z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).

§   4. Okre�la siê limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5).

§   5. Ustala siê:
P R Z Y C H O D Y w wysoko�ci:                        3.454.464z³,
  w tym:
- przychody z prywatyzacji                                                  51.000z³,
- przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych
                                                                                    600.000z³,
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                       29.513z³,
- nadwy¿ki z lat ubieg³ych                                             2.790.572z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).

§   6. Ustala siê:
R O Z C H O D Y - na sp³atê kredytu i po¿yczek wieloletnich
w wysoko�ci:                                                                                   2.080.000z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).

§   7. Ustala siê:
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPE-

CJALNYCH (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3).

§   8. Ustala siê:
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELO-

WYCH (GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA)
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 4).

§   9. Ustala siê:
PLAN DOTACJI CELOWYCH na realizacjê zadañ gminy
w wysoko�ci                                                                                     299.545z³
(zgodnie z wyodrêbnieniem w za³¹czniku nr 2).

§   10. Ustala siê:
-  rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci                                361.124z³.

§   11. Okre�la siê wydatki dla jednostek pomocniczych
(so³ectw) w ³¹cznej wysoko�ci                              179.300z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 6)

§   12. Ustala siê:
 maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótkoter-

minowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowe-
go niedoboru na kwotê   800.000z³, które Burmistrz mo¿e zaci¹-
gaæ samodzielnie - w wybranym przez siebie banku.

§   13. Okre�la siê:
wysoko�æ zobowi¹zañ, które Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ

samodzielnie na kwotê  800.000z³.

§   14. Upowa¿nia siê Burmistrza do lokowania wolnych
�rodków bud¿etowych na rachunkach terminowych w wybra-
nych przez siebie bankach.
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Uchwa³a   Nr VIII/40/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 marca 2003 r.

w  sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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§   15. Upowa¿nia siê Burmistrza do dokonywania zmian
w planie wydatków pomiêdzy  §§ i rozdzia³ami za wyj¹tkiem zmian
powoduj¹cych wzrost wydatków na wynagrodzenia z wy³¹cze-
niem przeniesieñ miêdzy dzia³ami.

§   16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§   17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ dla roku bud¿etowego 2003 i podlega og³osze-
niu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Gerard Bartodziej
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d. pkt.10 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z 2001r. Nr
142, poz.1591,  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984/ 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 1998r. o finansach pu-
blicznych / Dz. U.  Nr 155, poz.1014,  1999r. Nr 38, poz. 360,  Nr
49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz. 1255,  2000r. Nr 6,
poz.69, Nr 12 poz. 136 Nr 48, poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119
poz. 1251, Nr 122 poz.1315,  2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499,
Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.
1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623;  2002r. Nr 41, poz.363
i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156,
poz.1300,Nr 200, poz.1685/ w zwi¹zku z art.3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 i 2003 / Dz. U. Nr 150, poz. 983, Nr 162,
poz.1119,  2000r. Nr 95 poz. 1041; 2001r. Nr 39 poz.459 i Nr 55
poz. 574, Nr 145, poz. 1623, 2002r.  Nr 216, poz. 1826/ oraz
art.401 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochro-
ny �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
Gminy w �wierczowie  uchwala, co nastêpuje:

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

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

cjê zadañ   bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie                 504.674,- z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zada-
nia  bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozu-
mieñ z organami administracji rz¹dowej                         3.224,-z³

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ / umów/ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego                      2.159,- z³

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych                   50.000,- z³

/ jak za³¹cznik Nr 1  stanowi¹cy integraln¹ czê�æ  niniej-
szej uchwa³y/

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

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

profilaktyki  i rozwi¹zywania problemów alkoholowych         50.000,- z³
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admi-

nistracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
                                                                                  504.674- z³
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych realizowanych
przez gminê na podstawie porozumieñ z organami  admi-

nistracji rz¹dowej                                                                3.224,- z³
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych realizowanych

na podstawie porozumieñ / umów/ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego                                                     2.159,-z³

/ jak za³¹cznik nr 2 stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej
uchwa³y/.
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Uchwa³a   Nr IV/14/2002
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 4. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etu Gminy, któr¹ przeznacza
siê   na  rozchody bud¿etowe w wysoko�ci                   70.000,-z³

z przeznaczeniem  na sp³atê kredytu  zaci¹gniêtego  na
zadania inwestycyjne / zgodnie z za³¹cznikiem nr 3/.

§ 5. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w roku bud¿etowym 2003 oraz wysoko�æ nak³adów inwestycyj-
nych na poszczególne zadania / zgodnie z za³¹cznikiem nr 4/.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych w wysoko�ci: - przychody                                  158.000,- z³

 - wydatki                                                                    158.000,- z³
/ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 i 6/.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu ce-
lowego w wysoko�ci: - przychody                                        5.000,- z³

- wydatki                                                                     599.000,- z³
/ zgodnie z za³¹cznikiem nr 7/.

§ 8. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredy-
tów krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Wójta  Gminy w kwo-
cie                                                                                       200.000,- z³.

§ 9. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci         2.000,-z³.

§ 10. Ustala siê prognozê kwoty d³ugu Gminy
/ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8/.

§ 11. Ustala siê plan finansowy zadañ zleconych z zakre-
su administracji rz¹dowej  /zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9/.

§ 12. Ustala siê plan dotacji celowej w wysoko�ci  42.500,-z³
  / zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 /.

§ 13. Okre�la siê wysoko�æ sumy do której Wójt  Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do wysoko�ci

                                                                                250.000,- z³.

§ 14. 1. Upowa¿nia siê Wójta  Gminy do dokonywania
przeniesieñ  w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafa-
mi klasyfikacji wydatków    w ramach danego dzia³u z  wy³¹cze-
niem przeniesieñ wydatków maj¹tkowych.

2. Upowa¿nia siê Wójta  Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników swoich jednostek organizacyjnych
w zakresie dokonywania zmian w bud¿ecie z wy³¹czeniem zmian
w planie wydatków maj¹tkowych oraz zwiêkszenia planu wydat-
ków wynagrodzeñ osobowych pracowników.

§ 15. Informacjê z zaci¹gniêcia zobowi¹zania, o którym
mowa w § 8 i § 13 Wójt  Gminy z³o¿y na najbli¿szej sesji.

§ 16. Informacjê z wprowadzenia zmian Wójt  Gminy przed-
stawi wraz z informacj¹ z wykonania bud¿etu Gminy za I pó³rocze.
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§ 17. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami podlega og³oszeniu
przez rozplakatowanie i og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Edward ¯o³nowski
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