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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d , pkt 15, art.57
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. 116, art.117
ust.3, art. 124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz.1014;
1999 r. Nr 38.poz.360, Nr 49.poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110,
poz.1255 ; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,poz. 136, Nr 48,poz. 550,
Nr 95 poz.1041, Nr 119,poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001r.
Nr 45,poz.497, Nr 46.poz.499, Nr 88,poz.961, Nr 98, poz.1070,
Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125.poz. 1368, Nr 145.
poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984; Nr 156, poz. 1300;  Nr 200  poz. 1685 ) oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony �rodowiska
(Dz.U. Nr 62 poz.627), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co na-
stêpuje:

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

§2. Ustala siê dochody bud¿etu Miasta w wysoko�ci
                                                                             51.170.645 z³,
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rz¹dowej                                        w wysoko�ci 2.931.440 z³,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ z organami administracji rz¹dowej w wysoko�ci 32.424 z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                  w wysoko�ci    500.000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, 3, 7, 8.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu Miasta w wysoko�ci
                                                                             46.425.526 z³,
w tym:
- wydatki bie¿¹ce                                                     45.799.597z³,
z podzia³em na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej

  2.931.440 z³
- zadania realizowane na podstawie porozumieñ z orga-

nami administracji rz¹dowej                                            32.424 z³,
- zadania w³asne                                               42.835.733 z³,
w tym: na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych      500.000 z³,
 -wydatki maj¹tkowe                                              625.929 z³,
z podzia³em na:
- zadania inwestycyjne                                           575.929 z³,
- udzia³ w spó³kach                                                   50.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1,3,4,7,8.

§ 4. 1 . Nadwy¿kê bud¿etu Miasta w wysoko�ci 4.745.119
z³ przeznacza siê na sp³atê po¿yczek i kredytów d³ugotermino-
wych.

2. Zestawienie �róde³ przychodów i rozchodów, okre�la
za³¹cznik nr 2.

§ 5. Ustala siê :
1) rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci                          188.421 z³,
2) rezerwê celow¹ na wydatki o�wiatowe w wysoko�ci
                                                                                   255.820 z³.
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Uchwa³a Nr VI/31/03 *
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta na 2003 rok.

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

przychody   8.306.544 z³,
wydatki   8.305.909 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

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

przychody      866.801 z³,
wydatki      966.151 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

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

przychody      231.000 z³,
wydatki      231.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 9. Ustala siê plan dotacji:
- dla zak³adów bud¿etowych w wysoko�ci     6.054.032 z³,
- dla instytucji kultury         w wysoko�ci          1.416.500 z³,
- dla innych podmiotów      w wysoko�ci            209.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 10. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza  Miasta do zaci¹gania
kredytów i po¿yczek   na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
deficytu bud¿etu miasta.

2. Maksymalna wysoko�æ po¿yczek i kredytów o których
mowa w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ 4.000.000 z³   w I pó³roczu
i   2.000.000 z³   w II pó³roczu.

§ 11. 1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Brzeg do:
 1) dokonywania przeniesieñ wydatków miêdzy rozdzia³a-

mi i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
 Upowa¿nienie nie dotyczy planowanych wydatków na

dotacje dla zak³adów  bud¿etowych,
2) przekazania swoich uprawnieñ dla kierowników jedno-

stek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesieñ w
planie wydatków miêdzy paragrafami w obrêbie jednego roz-
dzia³u z zastrze¿eniem , ¿e zmiany nie mog¹ powodowaæ zwiêk-
szenia wydatków na wynagrodzenia oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie   lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych,

3) lokowania w innych bankach wolnych �rodków bud¿e-
towych .

2. Informacjê o wykorzystanych upowa¿nieniach Burmi-
strza Miasta Brzeg bêdzie przedk³ada³ Radzie Miejskiej na naj-
bli¿szej sesji Rady.

§12. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do przedstawia-
nia Komisji Bud¿etu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego infor-
macji na  temat  realizacji  bud¿etu w okresach  kwartalnych, w
szczegó³owo�ci okre�lonej w sprawozdaniach kwartalnych sta-
nowi¹cych za³¹czniki nr 17, 18 i 19 rozporz¹dzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 13 marca  2001 r.  w sprawie sprawozdawczo�ci
bud¿etowej .
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§13. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta.

§14. Uchwa³a podlega og³oszeniu w miejscach publicz-
nych, w prasie lokalnej i Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 8/118/2003 z dnia
10 marca 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 12/152/2003 z dnia
7 maja 2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹    Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 marca 2003r.
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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 z pó�n. zm. ), 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. Nr. 155, póz. 1014 z pó�n. zm. ),
Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. 1.Ustala siê dochody bud¿etowe w wysoko�ci
                                                                                 7.173.440 z³,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone i powierzone  w wysoko�ci

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

alkoholowych            75.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do mniejszej uchwa³y.
2. Nadwy¿kê bud¿etow¹ z lat ubieg³ych w wysoko�ci
                                                                                    343.936 z³
przeznacza siê na sp³aty kredytów.
3. Ustala siê wydatki bud¿etowe w wysoko�ci 6.829.504 z³,
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ zleconych i powierzonych
w wysoko�ci                                                              414.334 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych   75.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê rozchody z tytu³u sp³aty kredytu w wysoko�ci
                                                                                    343.936 z³

dla Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ zleconych i powierzonych na podstawie poro-
zumieñ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci 414.334 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Ustala siê plan inwestycji z wyodrêbnieniem wydat-
ków na finansowanie poszczególnych zadañ w wysoko�ci
330.000 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 5. Uchwala siê dotacje z bud¿etu w wysoko�ci 108.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 6.Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-
ko�ci  22.771 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Tworzy siê w bud¿ecie Gminy rezerwê ogóln¹ w wyso-
ko�ci                                                                                     30.000 z³.

§ 8. Uchwala siê plan przychodów i wydatków �rodka spe-
cjalnego w dziale -"Transport i ³¹czno�æ" w kwocie 3.880 z³, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/20/2002 *
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 9. Przyjmuje siê wieloletni program inwestycyjny obej-
muj¹cy okres 5 lat dla Gminy Chrz¹stowice - zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 10 do niniejszej uchwa³y.

§ 10. 1. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krót-
koterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku bud¿e-
towym 2003 nie mo¿e przekroczyæ kwoty  50.000 z³.

2. Maksymalna wysoko�æ sumy do której Wójt Gminy mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania nie mo¿e przekroczyæ
kwoty  50.000 z³

§ 11. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Chrz¹stowice do :
1. dokonywania zmian  w planie wydatków miêdzy roz-

dzia³ami  i paragrafami, w ramach dzia³u, z wy³¹czeniem zmian
wydatków na wynagrodzenia osobowe, dotacje oraz wydatki na
zadania inwestycyjne.

2. przekazywania swoich uprawnieñ dla kierowników jed-
nostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w pla-
nie finansowym, w ramach rozdzia³u, miêdzy paragrafami,  z
wy³¹czeniem zmian w planie wydatków maj¹tkowych oraz zwiêk-
szenia planu wydatków wynagrodzeñ osobowych pracowników.

3. Lokowania w innych bankach ni¿ w banku obs³uguj¹-
cym bud¿et Gminy, wolnych �rodków bud¿etowych w trakcie re-
alizacji bud¿etu na 2003 rok.

§ 12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chrz¹stowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Borucki

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 6/104/2003 z dnia
20 lutego 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 9/130/2003 z
dnia 25 marca  2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹
Nr VII/33/03 Rady Gminy Chrz¹stowice z dnia 20 marca 2003r.
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz
art. 109,110,116 i 124 ust.1 i 2 pkt. 1 i 2, ust.3 i 4 oraz art.128
ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.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 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz.1623, 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156,
poz. 1300), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

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

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

w tym:
- dotacje na zadania zlecone i powierzone   1.045.120 z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych      200.000 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

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

w tym:

- wydatki na zadania zlecone i powierzone  1.045.120 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
     200.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y.

§ 4. Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie                   409.000 z³
 zostanie przeznaczona na sp³atê zaci¹gniêtych wcze�niej

po¿yczek i kredytów.

§ 5. Ustala siê plan rozchodów w kwocie 409.000z³
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y.

§ 6. Ustala siê rezerwê bud¿etow¹ ogóln¹ na wydatki nie-
przewidziane w wysoko�ci                                               400.000 z³.

§ 7. Ustala siê program inwestycyjny z wyodrêbnieniem
wydatków finansowych na inwestycje gminne realizowane w
roku bud¿etowym, na kwotê                                          9.620.000 z³.

Wysoko�æ nak³adów inwestycyjnych na poszczególne za-
dania zawiera za³¹cznik nr 4.

§ 8. Ustala siê dotacje dla zak³adów bud¿etowych Gminy
w wysoko�ci  950.000 z³ oraz kwotê pozosta³ych dotacji w wyso-
ko�ci 1.800.300 z³, zawarte w za³¹czniku nr 5.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bu-
d¿etowych w wysoko�ci :
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Uchwa³a  Nr III/27/2002 *
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 28 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
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- przychody 2.525.050 z³,
- wydatki 2.525.050 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y.

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

- przychody      0 z³,
- wydatki        25.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y.

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

- przychody   2.000.000 z³,
- wydatki   2.000.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y.

§ 12. 1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków po-
miêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej oraz zmian powoduj¹-
cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakre-
sie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy para-

grafami w obrêbie jednego rozdzia³u, z zastrze¿eniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wyna-
grodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

3. Informacjê o wprowadzonych zmianach w bud¿ecie Wójt
Gminy bêdzie przedk³adaæ Radzie Gminy okresowo w sprawoz-
daniach z wykonywania bud¿etu za rok 2003.

§ 13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

 Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dobrzeñ Wielki
Gerard Halama

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 6/108/2003 z dnia
20 lutego 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 8/121/2003 z dnia
10 marca 2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹ Nr IV/
32/2003 Rady Gminy Dobrzeñ Wielki z dnia 20 lutego 2003r.
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Na podstawie art. 109, 110, 116 i art. 124 ust. 1 i 2, pkt. 1 i
2, ust. 3 oraz  art. 128, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014,  1999r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255,  2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,    poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,  2001r.
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 489, Nr 98, 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/ w zwi¹zku z art. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w latach 1999-2002 /Dz.U. Nr 150, poz. 983, Nr 162,
poz. 1119,  2000r. Nr 95, poz. 1041,  2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55,
poz. 574, Nr 145, poz. 1623,  2002r. Nr 31, poz. 281/ oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony �rodowiska
/Dz. U. Nr 62, poz. 627/ w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 4,9 lit. "d"
pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ - Rada Gminy
w Domaszowicach uchwala:

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

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               4.830.000 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 ustawami                     493.810 z³,

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

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                   7.797 z³,

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych                                                                40.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                              5.030.000 z³,
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-

stracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
                                                                                   493.810 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych realiz0owanych

przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administra-
cji rz¹dowej                                                                             3.224 z³,

- wydatki na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                                                       7.797 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  40.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 4. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                    50.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
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Uchwa³a Nr III/16/02 *
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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2. Ustala siê przychody bud¿etu w wysoko�ci      250.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4a.
Kredyt jest �ród³em pokrycia deficytu bud¿etu.

§ 6. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych w
roku bud¿etowym 2003 oraz wysoko�æ nak³adów inwestycyjnych
na poszczególne zadania zgodnie  z za³¹cznikiem nr 5.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy celo-
wych zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 8. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w kwocie

                                                                     300.000 z³.

§ 9. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci           3.000 z³.

§ 10. Ustala siê wysoko�æ dotacji dla:
- Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe
zgodnie z zawart¹ umow¹.                                      40.000 z³,

§ 11. Okre�la siê wysoko�æ kwoty do której Wójta Gminy
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do wysoko�ci

                                                                                    100.000 z³.

§ 12. 1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami klasyfi-
kacji bud¿etowej w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie ustalonych limitów
finansowych objêtych wieloletnim programem inwestycyjnym.

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

§ 13. Informacje z zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, o których
mowa w § 8 i § 11 Wójt Gminy z³o¿y na najbli¿szej sesji.

§ 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwa³a wraz z za³¹cznikami podlega og³oszeniu
na tablicy og³oszeñ  w Urzêdzie Gminy w Domaszowicach oraz
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 6/99/2003 z dnia
20 lutego 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 9/133/2003
z dnia 25 marca 2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹
Nr IV/26/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 lute-
go 2003r.
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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/ oraz art.art. 109, 110 ust. 4, 112, 116, 117, 118,122 i
124 ust. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 pkt 1, 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. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w latach 1999-2003 /Dz.U.  Nr 150, poz. 983 z pó�n.
zm./, art. 11  ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm./, art. 406 i  art. 420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627
 z pó�n. zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Okre�la siê prognozowane dochody bud¿etu w wyso-
ko�ci                                                                                   7 368 544 z³,

w tym:
  - dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej zleconych gminie                     487 310 z³,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie         20 000 z³,
-  dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane przez

gminê  na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹-
dowej                                                                                        4 264 z³,

-  wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
                                                                                     55 000 z³.
Wa¿niejsze �ród³a prognozowanych dochodów okre�laj¹

za³¹czniki nr 1a i 1b do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Okre�la siê wydatki bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikami
nr 2 a i 2 b w wysoko�ci                                             11 612 280 z³,

w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-

stracji    rz¹dowej zleconych gminie                                  487 310 z³,
-  wydatki na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyj-

nych  z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie
                                                                                     20 000 z³,
- wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê   na

podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
                                                                                        4 264 z³,
-  wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych   55 000 z³,
-  wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                 4 538 681 z³,
-  wydatki maj¹tkowe                                              4 264 000 z³.

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

- w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody
                                                                przychody  317 000 z³
                                                               wydatki       317 000 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 a,
- w rozdziale 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkanio-

wej                                                                    przychody  215 400 z³
                                                                 wydatki     215 400 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem  nr 3 b,
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Uchwa³a   Nr IV/17/03 *
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok.

- w rozdziale 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                               przychody   267 831 z³
                                                                wydatki       277 531 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 c,
- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami
                                                              przychody   247 500 z³
                                                                 wydatki      247 500 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 d,
- w rozdziale 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                               przychody     22 500 z³
                                                                   wydatki      22 500 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 e.

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

- Urzêdy gmin                                        przychody       5 346 z³
                                                               wydatki            5 346 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 a,
- Szko³y podstawowe                        przychody     5 644 z³
                                                                   wydatki          5 644 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 b,
-  �wietlice szkolne                               przychody    12 201 z³
                                                                  wydatki        12 201 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 c,
-  Przedszkola                                        przychody     84 659 z³
                                                                 wydatki         76 427 z³.
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 d,
- Drogi publiczne gminne                    przychody          163 z³
                                                                   wydatki              163 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4e.

§ 6. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy ce-
lowych:

- Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska  i Gospodarki
Wodnej                                                            przychody     90 000 z³

                                                                  wydatki        90 000 z³,
   zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 7. Ustala siê plan dotacji podmiotowych w wysoko�ci
                                                                                   258 200 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 8. Ustala siê plan dotacji przedmiotowej dla zak³adu
bud¿etowego w wysoko�ci                                                43 500 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 9. Plan finansowy dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wynosi              9 140 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 10. Deficyt bud¿etu na 2003 rok wynosi  4 357 256 z³,  pokryty
zostanie z zaci¹gniêtego kredytu, nadwy¿ki bud¿etowej za lata ubieg³e
oraz wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rodków pieniê¿nych na ra-
chunku bie¿¹cym bud¿etu Gminy, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i
po¿yczek z lat ubieg³ych zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 11. Ustala siê plan rozchodów bud¿etu w wysoko�ci
                                                                                   113 520 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.
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Rozchody pokryte zostan¹ z nadwy¿ki bud¿etowej.
§ 12. Informacjê o stanie mienia komunalnego zawiera

za³¹cznik nr 11 do uchwa³y.

§ 13. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci       32 220 z³.

§ 14. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXIV/202/02 Rady Miej-
skiej w Kolonowskiem z dnia 19 stycznia 2002 r. dotycz¹cego
planowanych nak³adów na programy inwestycyjne wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w pozycji 1 - Budowa oczyszczalni �cieków i kanalizacji
sanitarnej - planowane nak³ady na 2003 rok kwotê "3 750 tys. z³"
zastêpuje siê kwot¹ "3 790 tys. z³",

- w pozycji 2 - OSP Staniszcze Ma³e - planowane nak³ady
na 2003 rok kwotê "240 tys. z³" zastêpuje siê kwot¹ "150 tys. z³",

- w pozycji 4 - Gminny O�rodek Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej - planowane nak³ady na 2003 rok kwotê "700 tys. z³"
zastêpuje siê kwot¹ "200 tys. z³".

Pozycjê 5 - Budowa sali sportowej oraz pozycjê 6 - Ada-
ptacja szko³y w Spóroku na potrzeby przedszkola i innych orga-
nizacji skre�la siê w ca³o�ci.

Pozycja 5 przyjmuje nazwê programu inwestycyjnego "Rozwój
infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Ma³a Panew wraz z budow¹
sali widowiskowo-sportowej w Kolonowskiem i punktu informacji
turystycznej w Spóroku" - planowane nak³ady na 2003 rok wynosz¹
24 tys. z³, na 2004 rok - 900 tys. z³, na 2005 rok - 1 280 tys. z³, na 2006
rok - 3 230 tys. z³. £¹czne nak³ady na ca³y okres realizacji inwestycji -
5 434 tys. z³. Cel i zadanie: rozwój infrastruktury polegaj¹cej na ozna-
kowaniu dodatkowych �cie¿ek rowerowych i oznakowaniu �cie¿ek
pieszych, budowa mostków i k³adek na trasie �cie¿ek rowerowych,
budowa stanic kajakowych na rzece Ma³a Panew, adaptacja szko³y w
Spóroku na punkt informacji turystycznej i budowa sali widowiskowo-
sportowej w Kolonowskiem.

Pozycja 6 przyjmuje nazwê programu inwestycyjnego
"Ochrona wód podziemnych na obszarze zbiornika wodnego
GZWP 333 Opole- Zawadzkie w jego strefie ochronnej" - plano-

wane nak³ady w 2006 roku -  770 tys. z³, w 2007 roku - 165 tys. z³,
w 2008 roku - 165 tys. z³. £¹czne nak³ady na ca³y okres realizacji
inwestycji - 1 100 tys. z³. Cel i zadanie: eliminacja skorodowa-
nych rur ¿eliwnych i stalowych powoduj¹cych wtórne zanieczysz-
czenie dostarczanej wody zwi¹zkami ¿elaza i poprawa organo-
leptycznych w³a�ciwo�ci wody.

§ 15. Upowa¿nia siê Burmistrza Kolonowskiego do loko-
wania na rachunkach bankowych wolnych �rodków.

§ 16. Upowa¿nia siê Burmistrza Kolonowskiego do doko-
nywania zmian w planie wydatków, polegaj¹cych na przeniesie-
niach w ramach dzia³ów: 010, 600, 700, 750, 751, 754, 757,
758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926.

§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Ko-
lonowskiego.

§ 18. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy Kolonowskie.

§ 19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i ma
zastosowanie do dochodów i wydatków od 1 stycznia 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 8/119/2003 z dnia
10 marca 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 10/142/2003 z
dnia 9 kwietnia  2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹ Nr V/
30/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 marca 2003r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 77 - 6218 -           Poz.1489



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 77 - 6226 -        Poz.1490

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 , Nr 62, poz.558.
Nr 113 poz.984. Nr 153, poz. 1271) w zwi¹zku z art. 109,
art. 116,art. 117, art. 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128
ust. 2 pkt l 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.363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr ll3, poz.984, Nr 153
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685) - Rada Gminy
Pakos³awice uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê bud¿et Gminy Pakos³awice na okres roku
kalendarzowego 2003 .

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               5.101.096 z³,
w tym :
- dotacje na zadania zlecone i powierzone       477.338 z³,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                                  41.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i nr 3.

§ 3. Ustala siê plan przychodów w wysoko�ci  474.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 4. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                               5.425.096 z³,
w tym:
- wydatki na zadania zlecone i powierzone       477.338 z³,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  41.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 i nr 5.

§ 5. Ustala siê plan rozchodów w wysoko�ci    150.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 6. Ustala siê deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du tery-
torialnego pokryty przychodem kredytu zaci¹gniêtego w banku
krajowym w wysoko�ci                                                    474.000 z³.

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

                                                       przychody          383.704 z³
                                                        wydatki              351.300 z³.
2.Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakos³awicach w wysoko-
�ci    28.000 z³  na pokrycie ró¿nicy pomiêdzy kosztem jednost-
kowym, a cen¹ sprzeda¿y wody przyjmuj¹c stawkê jednostkow¹
w wysoko�ci 0,19 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych w wysoko�ci:
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Uchwa³a Nr V/19/02 *
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Pakos³awice na 2003 rok.

                                                        przychody          39.996 z³,
                                                        wydatki              39.400 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 i nr 9.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszy ce-
lowych w wysoko�ci:

                                                        przychody          12.502 z³,
                                                        wydatki              12.200 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§10. Ustala siê plan dotacji w wysoko�ci            78.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

§11. Wyodrêbnia siê �rodki na wydatki jednostek pomoc-
niczych Gminy w wysoko�ci                                                  14.250 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.

§12. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na wydatki bie¿¹ce w wy-
soko�ci                                                                                  10.000 z³.

§13. Maksymalna wysoko�æ kredytów (po¿yczek) krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku kalenda-
rzowym nie mo¿e przekroczyæ 100.000 z³.

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

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

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

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 6/97/2003 z dnia
20 lutego 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 9/131/2003 z dnia
25 marca 2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹
Nr VI/23/03 Rady Gminy Pakos³wice z dnia 27 lutego 2003r.
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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, Nr 62 poz.558 i Nr 113
poz.984 oraz art.110 ust.1 i 2, art.124 i art.128 ust.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; 2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr
95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz.1315,  2001 r. Nr 45
poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100
poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623; 2002r.
Nr 41 poz.363 i 365 i Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984) - Rada Gminy w
Tarnowie Opolskim ustala, co nastêpuje:

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

§ 2. Ustala siê plan dochodów bud¿etowych w wysoko�ci
                                                                              13 000.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1,
 w tym:
- plan dotacji z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone

                                                                    725.023 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
  napojów alkoholowych w wysoko�ci      115.000 z³.

§ 3. 1. Ustala siê plan przychodów § 955 - Przychody z
tytu³u innych rozliczeñ krajowych kwotê     842.820 z³.

2. Ustala siê plan rozchodów § 992 sp³aty otrzymanych
    krajowych po¿yczek i kredytów z Wojewódzkiego
    Funduszu Ochrony �rodowiska w Opolu oraz z Banku
    Ochrony �rodowiska w Opolu     533.400 z³.

§ 4. �ród³em pokrycia deficytu w kwocie 309 420 z³ stano-
wiæ bêd¹ przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.

§ 5. Ustala siê plan wydatków bud¿etowych w wysoko�ci
                                                                           13 309.420 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 3,
w tym:
- plan wydatków na zadania zlecone      725.023 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie
  profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
  w wysoko�ci      115.000 z³.

§ 6. Ustala siê plan Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska w kwotach:

przychody      200.000 z³
rozchody      380.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5

§ 7. Ustala siê plan zak³adu bud¿etowego - Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim w
kwotach:

- przychody   1 045.100 z³
- wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alno�ci   1 165.100 z³
w tym wydatki bie¿¹ce                                           1  165 100 z³,
w tym wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeñ
                                                                                 650.000 z³.
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Uchwa³a Nr III/21/02
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 8. Ustala siê plan gospodarstwa pomocniczego - sto-
³ówka placówek o�wiatowych w kwotach:

- przychody      330.000 z³,
- wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alno�ci      330.000 z³,
w tym wydatki bie¿¹ce                                              330.000 z³.

§ 9. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ dla Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim  w wy-
soko�ci       25.000 z³.

w zakresie dop³aty do dzia³alno�ci planowo nierentownej
wg ustalonych jednostkowych stawek dotacji do wysypi-

ska �mieci.

§ 10. Ustala siê dotacje dla Instytucji Kultury:
1. Gminny O�rodek Kultury w Tarnowie Opolskim
                                                                                 416.000 z³.

2.  Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim w wysoko�ci
                                                                                             229.000 z³.

§ 11. Ustala siê plan dotacji dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych.

1. Stowarzyszenie Caritas w Opolu Filia K¹ty Opolskie
                                                                                   45.000 z³.

2. Stowarzyszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych
                                                                                   85.000 z³.

3. Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o Tarnów Opolski
                                                                                     2.000 z³.

4. Klub Sportowy "SKALNIK-OPOLWAP" Tarnów Opolski
                                                                                                10.000 z³.

5. Klub Karate w Tarnowie Opolskim                         3.000 z³.

§ 12. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 6.

§ 13. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków
specjalnych:

wydatki w kwocie      200.000 z³,
przychody w kwocie      200.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 14. 1.Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania kredy-
tów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿e-
towego niedoboru bud¿etu.

2. Maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredytów krótkoter-
minowych zaci¹ganych przez Wójta Gminy w roku bud¿etowym
2003 nie mo¿e przekroczyæ      150 000 z³.

§ 15.1. Maksymalna wysoko�æ sumy, do której Wójt Gmi-
ny mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e prze-
kroczyæ                                                           50.000 z³.

§ 16. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania
zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami kla-
syfikacji wydatków w ramach danego dzia³u z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków maj¹t-
kowych.

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania swoich
uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakre-
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sie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy para-
grafami w obrêbie jednego rozdzia³u z wy³¹czeniem zmian po-
woduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na wynagro-
dzenia osobowe pracowników.

§ 17. Ustala siê prognozê kwoty d³ugu Gminy na lata 2003
- 2005 zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 18. Ustala siê plan wydatków bud¿etowych do dyspozy-
cji so³ectw zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 19. Uchwala siê wieloletni plan programu inwestycyjne-
go z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczegól-
nych zadañ inwestycyjnych. Zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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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, 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 ,Nr 113 poz.984 oraz
art.109 art.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 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,  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.116, Nr 106 poz.1149 , Nr 125 poz.1368, Nr 145 poz.1623;
2002r.Nr41 poz.363 i 365, Nr 156 poz.1300) i art.420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo  ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62 poz.62,
Nr 100 poz.1085) oraz art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz.U.Nr.62 poz.718 ; 2001 Nr 46 poz. 499 Nr 74 poz.676, 2002 r.
Nr 113 poz.984) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

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

 §  2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci    9.001.427 z³,
w tym :
dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-

stracji rz¹dowej                                                                   424.158 z³,
dotacje na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie

porozumieñ                                                                          10.444 z³,
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                                50.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci     10.652.227 z³,
w tym:
wydatki  na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu admini-

stracji rz¹dowej                                                                    424.158 z³,
wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie

porozumieñ                                                                          10.444 z³,
wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie pro-

filaktyki  i rozwi¹zywania problemów alkoholowych      50.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem  nr 3 i 4.

§ 4. Planuje siê deficyt bud¿etu Gminy w kwocie  1.650.800 z³,
który zostanie pokryty po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Ustala siê plan przychodów bud¿etu Gminy w kwocie
                                                                               2.000.000 z³.,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

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

 § 6 . Ustala siê plan wydatków maj¹tkowych w wysoko�ci
                                                                                  4.080.500z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 7. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego "Wodoci¹gi Wiejskie" w wysoko�ci  :

 przychody      330.600 z³,
 wydatki      330.600 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
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Uchwa³a  Nr IV/19/02
Rady Gminy w Walcach

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 8. Ustala siê i zatwierdza plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w  wysoko�ci:

przychody        59.000 z³,
wydatki        59.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 9. Ustala siê plan dotacji w wysoko�ci             275.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem  nr 9.

§ 10. Ustala siê wielko�æ dochodów bud¿etu pañstwa
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹-
du terytorialnego w kwocie  8.140 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.

§ 11. Maksymalna wysoko�æ kredytów  ( po¿yczek ) krótko-
terminowych zaci¹ganych przez  Wójta  Gminy w roku kalenda-
rzowym nie mo¿e przekroczyæ 200.000 z³.

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

§ 13.1.Upowa¿nia siê  Wójta Gminy do  dokonywania
zmian w planie wydatków bie¿¹cych i maj¹tkowych w ramach
dzia³u z wy³¹czeniem zmian:

a/ powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków na wynagrodzenia,
b/ powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu dotacji.
2. Upowa¿nia siê  Wójta  Gminy do przekazania swoich

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

§ 14. Informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze
2003 roku Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r. w szczegó³o-
wo�ci w jakiej uchwalono bud¿et, a sprawozdanie roczne z wykona-
nia bud¿etu w terminie do 31 marca 2004 r.

 § 15. Wójt Gminy przekazuje poszczególnym jednostkom
organizacyjnym Gminy informacje opracowanego uk³adu wyko-
nawczego w terminie 21 dni od daty uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2003 rok.

§ 16. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy.

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

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

 Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy
 Jan Kubicz
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Na    podstawie art.18 ust.2 pkt .4 i 9 lit. c i d ,  pkt. 10 i art. 61
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, 116, 117 , 124 i 134
ust. 3   ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, 1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70
poz.778, 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, Nr 213 poz.1802, Nr 214 poz.1806)
oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
�rodowiska  (Dz.U. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229,  2002r.
Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271) - Rada Miej-
ska ustala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Wo³czyn na rok kalenda-
rzowy 2003.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                             17.544.916 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1,
- dotacje na zadania zlecone-                           1.446.596  z³,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ-                                                                                    27.434  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem 1a,
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych -                                                             150.000  z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci
                                                                            18.649.916  z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 2,
- wydatki na zadania zlecone -                            1.446.596 z³,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozu-

mieñ -       27.434 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem 2a,
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych-168.327z³,
- wydatki jednostek pomocniczych Gminy- so³ectw -

         47.600 z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3,
- wydatki na realizacjê inwestycji -                    2.958.417 z³.

§ 4. Wykaz zadañ i zakupów inwestycyjnych , planowa-
nych remontów i modernizacji oraz bie¿¹ce utrzymanie dróg i
obiektów mostowych zawiera za³¹cznik nr 4.

§ 5. Plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych  przedstawia  za³¹cznik nr 5

§ 6.1. �ród³ami pokrycia deficytu bud¿etu, w wysoko�ci:
1.105.000 z³ s¹ przychody bud¿etowe  w wysoko�ci:
1.685.000 z³.

2. Plan przychodów bud¿etu Gminy w wysoko�ci 1.685.000  z³
przedstawia za³¹cznik nr 6.

3. Plan rozchodów bud¿etu Gminy w wysoko�ci   580.000 z³̀
przedstawia za³¹cznik nr 7.
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Uchwa³a Nr VI/41/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Wo³czyn na rok 2003.

§ 7 . Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego- zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

§ 8. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu ce-
lowego- zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków �rodków spe-
cjalnych w poszczególnych jednostkach- zgodnie z za³¹cznika-
mi nr 10-21.

§ 10. 1. Ustala siê plan dotacji dla instytucji kultury - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 22.

2. Ustala siê dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹-
gniêcia zysku na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
gminy - zgodnie z za³¹cznikiem nr 23.

§ 11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ na wydatki bie¿¹ce w
wysoko�ci  :   8.000 z³.

§ 12. Maksymalna wysoko�æ kredytów , po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Wo³czyna  w roku
kalendarzowym nie mo¿e przekroczyæ    600.000  z³ .

Po zaci¹gniêciu kredytu, po¿yczki nale¿y z³o¿yæ informacjê
na najbli¿szej sesji Rady.

§ 13. Maksymalna wysoko�æ sumy , do której Burmistrz
Wo³czyna  mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania nie mo¿e
przekroczyæ-   500.000  z³

§ 14 . 1. Upowa¿nia siê Burmistrza Wo³czyna do dokony-
wania przeniesieñ planu wydatków miêdzy rozdzia³ami i para-
grafami w ramach tego samego dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.

2. Upowa¿nia siê Burmistrza Wo³czyna do przekazywania
swoich uprawnieñ dla kierowników jednostek organizacyjnych
w zakresie dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miê-
dzy paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u z zastrze¿eniem
zmian powoduj¹cych zwiêkszenie planowanych wydatków na
wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków maj¹tkowych.

§ 15. Upowa¿nia siê Burmistrza Wo³czyna do lokowania
wolnych �rodków bud¿etowych na rachunkach w bankach nie
wykonuj¹cych bankowej obs³ugi Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

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

§ 18. Uchwa³a podlega og³oszeniu:
a) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie Gminy,
b) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. 142,
poz. 1591) oraz art. 109,  art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicz-
nych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm. ) - Rada Miejska w
Zawadzkiem  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Uchwala siê bud¿et Gminy na rok 2003.
w tym:
1. Dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci   17.625.993,
    w tym:
    - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji

rz¹dowej zlecone i powierzone                               1.250.122,
    - dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych         150.000,
      zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Przychody                                                        1.174.436,

w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym

                                                                                                  984.703,
- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)
                                                                                       189.733,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci        17.800.429,

     w tym:
     - wydatki na zadania z zakresu administracji
       rz¹dowej zlecone i powierzone                  1.250.122,
     - wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych
       w programie profilaktyki rozwi¹zywania
       problemów alkoholowych                      150.000,
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. Rozchody                                                        1.000.000,

    w tym:
    - sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

                                                                                              1.000.000,
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

5. Ustala siê �ród³o pokrycia  niedoboru w wysoko�ci
                                                                                    168.337,

- przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych
   (BO� Opole)                                                           168.337.

§ 2. Uchwala siê plan programu inwestycyjnego z wyod-
rêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych progra-
mów w wysoko�ci zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej
uchwa³y.                                                                     1.127.382.

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

- przychody w wysoko�ci                               2.540.503,
- wydatki w wysoko�ci                                           2.540.407,
zgodnie z  za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

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

- przychody w wysoko�ci                                  148.291,
- wydatki w wysoko�ci                                              150.000,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/16/2003 *
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 5. Uchwala siê dotacje dla instytucji kultury w wysoko�ci
        230.000,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 6. Uchwala siê  plan dotacji dla zak³adów bud¿etowych
w  wysoko�ci:                                                        2.178.680,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Uchwala siê plan dotacji dla jednostek samorz¹du
terytorialnego przyznanych z bud¿etu gminy w wysoko�ci   84.000,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y.

§ 8. Uchwala siê plan dotacji  dla jednostek  nie zaliczo-
nych do sektora finansów publicznych  w wysoko�ci       187.200,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do niniejszej uchwa³y.

§ 9. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej  zleconych
Gminie:

- dochody w wysoko�ci                               1.244.818,
- wydatki w wysoko�ci      1.244.818,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa³y.

§ 10.  Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej powierzo-
nych Gminie:

- dochody w  wysoko�ci                                        5.304
- wydatki w wysoko�ci                                                   5.304
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa³y.

§ 11. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z programem profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych w tym:

- dochody w  wysoko�ci                                  150.000,
- wydatki w wysoko�ci                                              150.000,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12 do niniejszej uchwa³y.

§ 12.  Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminne-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,

w tym:
- przychody w wysoko�ci                                     73.500,
- wydatki w wysoko�ci                                                98.500,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 13 do niniejszej uchwa³y.

§ 13. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Zawadz-
kie do:

1. Zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu do
kwoty 500.000 z³ w wybranych przez siebie bankach.

2. 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 wynagrodzenia osobowe pracowników, dota-
cji i wydatków maj¹tkowych.

3. Przekazywania swoich uprawnieñ kierownikom jedno-
stek organizacyjnych Gminy w zakresie dokonywania przenie-
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sieñ w planie wydatków, w ramach rozdzia³u z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie wydatków na wy-
nagrodzenia osobowe pracowników i wydatków maj¹tkowych.

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

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

§ 15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. oraz wymaga podania jej do
publicznej wiadomo�ci poprzez og³oszenie w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wywieszenie na tablicach og³o-
szeñ w miejscach publicznych na terenie Gminy Zawadzkie.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiejw Zawadzkiem

Urszula Taibert

*/ - Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  - uchwa³a Nr 10/145/2003 z dnia
9 kwietnia 2003r.

- postêpowanie nadzorcze umorzono uchwa³¹ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 12/154/2003 z dnia
7 maja 2003r. - nieprawid³owo�ci usuniêto uchwa³¹ Nr IV/41/03 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 kwietnia 2003r.
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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 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806 / oraz  art.109,116,117,118,124
ust.1,2  pkt.2, ust.3, art.128 ust.2, art.134 ust.3  ustawy  z  dnia
26  listopada  1998r. finansach  publicznych  / Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz.148 / oraz  art. 400 ust.1, art.401 ust.1 i 5, art. 402
ust.4,5 i 6, art.403, art.406 i art. 420 i 421 ust.5 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, Nr 233, poz.1957  / - Rada  Miejska
w  Zdzieszowicach  uchwala,  co  nastêpuje :

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

§  2. Uchwala  siê  dochody , przychody  i  wydatki  bud¿e-
towe  na  2003 rok w  nastêpuj¹cych   kwotach :

1. Dochody                                                         21.860.060 z³,
    w  tym :
  1/ dotacje  na  realizacjê  zadañ  z  zakresu  administracji

rz¹dowej  i  innych  zadañ  zleconych                        1.026.025 z³,

 2/ dotacje  na realizacjê  zadañ  przejêtych  przez  Gminê
do  realizacji na  podstawie  porozumieñ z  organami  admini-
stracji  rz¹dowej                                                                     4.264 z³,

   3/ dochody  z  tytu³u  wydawania  zezwoleñ  na  sprzeda¿
napojów   alkoholowych                                                   130.000 z³.

2. Przychody                                                              720.000 z³.

3. Wydatki                                                             22.580.060 z³,
   w  tym :
   1/ wydatki  zwi¹zane  z  realizacj¹  zadañ  z  zakresu

administracji   rz¹dowej  i  innych  zadañ  zleconych 1.026.025 z³,
   2/ wydatki  zwi¹zane  z  realizacj¹  zadañ  przejêtych

przez  gminê  do  realizacji  na  podstawie  porozumieñ  z  orga-
nami administracji  rz¹dowej                                               4.264 z³,

   3/ wydatki  na  realizacjê  zadañ  okre�lonych  w  progra-
mie  profilaktyki  i  rozwi¹zywania  problemów  alkoholowych

                                                                                   143.400 z³,
 zgodnie  z  za³¹cznikiem nr : 1,2,3,4.

§  3. Uchwala  siê  plan  dotacji   dla  instytucji  kultury   w
wysoko�ci :               1.302.200 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 5.
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Uchwa³a Nr VII / 45 / 03
Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach

z  dnia  25  marca  2003r.

w  sprawie  uchwalenia  bud¿etu na 2003 rok.
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§  4.  Uchwala  siê  plan  dotacji  celowych  dla stowarzy-
szeñ   oraz   jednostek   nie  zaliczanych  do  sektora  finansów
publicznych  w  wysoko�ci :         61.800 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 6.

§  5.  Uchwala  siê  plan  przychodów  i  wydatków  zak³a-
dów  bud¿etowych w  wysoko�ci  :

 przychody                                                            4.710.365 z³,
 wydatki                                                                4.710.365 z³,
zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 8.

§  6. Uchwala  siê  plan  przychodów  i  wydatków   funduszy
celowych - GFO� w wysoko�ci :

przychody                                                              1.343.000 z³,
wydatki                                                                  1.343.000 z³,
zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 9.

§  7.  Uchwala  siê  plan  przychodów  i  wydatków   �rodka
specjalnego  w  wysoko�ci :

przychody                                                                        4.500 z³,
wydatki                                                                           4.500 z³,
zgodnie  z za³¹cznikiem nr 7.

§  8. Uchwala  siê  plan  dotacji  dla  jednostek  sektora
finansów  publicznych w  wysoko�ci :  35.000 z³,

zgodnie  z  za³¹cznikiem  nr 10.

§  9. Ustala  siê  rezerwê  ogóln¹  w  wysoko�ci  :  39.475 z³.

§  10. Powsta³y  deficyt  bud¿etowy  w  bud¿ecie  2003 roku
zostanie  pokryty  z  przychodów sk³adaj¹cych  siê  z  nadwy¿ki
bud¿etowej  za  2002 rok.

§ 11.  Upowa¿nia siê Burmistrza Zdzieszowic do lokowa-
nia wolnych �rodków bud¿etowych na rachunkach w innych
bankach.

§ 12. 1.Upowa¿nia  siê  Burmistrza   Zdzieszowic  do  do-
konywania  przeniesieñ   planu wydatków   miêdzy  rozdzia³ami
i  paragrafami  klasyfikacji  wydatków  w  ramach  danego  dzia³u.

  2.Upowa¿nia siê Burmistrza Zdzieszowic doprzekazania
swoich uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych  w
zakresie dokonywania przeniesieñ w  planie  wydatków  miêdzy
paragrafami w obrêbie jednego rozdzia³u z wy³¹czeniem zmian
powoduj¹cych zwiêkszenie lub zmniejszenie planu wydatków
maj¹tkowych oraz zmian powoduj¹cych zwiêkszenie  planowa-
nych wydatków na wynagrodzenia.

§  13. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Zdzieszowic.

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

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

    Przewodnicz¹cy Rady
Edward  Paciorek
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Na podstawie § 13 ust.5 w zwi¹zku z § 33 i § 34 Statutu
Zwi¹zku Gmin Aqua Silesia w Walcach oraz art.109, art.116
i art. 124 ust. 1 i 2 pkt.2 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;
2001 r. 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; 2002r. Nr 41,poz.363 i 365; Nr 74,poz. 676,
Nr 113,poz.984 i Nr 153, poz.1271, Nr.156,poz.1300; Nr 200 poz.
1685; Nr 213 poz.1802; Nr 214 poz.1806; Nr 216 poz.1824) i na
podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 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) w  zwi¹zku z § 36 Statutu Zwi¹zku Zgromadzenie
uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu Zwi¹zku w
2003 roku w nastêpuj¹cych kwotach :

DOCHODY        -       544.643,00 z³,
WYDATKI         -         544.643,00 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a   Nr II/13/2003
 Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Aqua Silesia w Walcach

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie  uchwalenia bud¿etu Zwi¹zku Gmin na 2003 rok.

§ 2. Ustala siê plan zadañ inwestycyjnych (wydatki maj¹t-
kowe) na 2003 rok zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§ 3. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci   4500,00 z³.

§ 4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania zmian
w planie wydatków w ramach dzia³u, za wyj¹tkiem przenoszenia
wydatków na wynagrodzenia i wydatki maj¹tkowe.

§ 5.  Informacje o przebiegu wykonania bud¿etu za I-sze
pó³rocze 2003r. Zarz¹d Zwi¹zku przedstawi Zgromadzeniu Zwi¹z-
ku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia
31 sierpnia 2003 r. W szczegó³owo�ci w jakiej uchwalono bu-
d¿et Zwi¹zku.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w trybie przewidzianym
dla aktów prawa miejscowego w Gminach cz³onków Zwi¹zku.

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

Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Zwi¹zku

Józef Skiba
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zwi¹zku z art. 73a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 109, art. 112, art. 116,  art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust. 2
pkt. 2  oraz art. 128 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
 poz. 778 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 i Nr 214, poz. 1806) - Zgromadzenie
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê bud¿et (plan finansowy) Zwi¹zku Gmin
�l¹ska Opolskiego na rok bud¿etowy 2003.

§ 2.1. Ustala siê dochody bud¿etu Zwi¹zku w kwocie
347.085 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. �ród³em pokrycia deficytu bud¿etu s¹ przychody pocho-
dz¹ce z nadwy¿ki bud¿etu z lat ubieg³ych w kwocie   33.745 z³.

3. Plan przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowa-
niem deficytu i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etu stanowi
za³¹cznik nr 1a do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/5/03
Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin �l¹ska Opolskiego

z dnia 11 lutego 2003 r.

w sprawie bud¿etu (planu finansowego) Zwi¹zku Gmin �l¹ska Opolskiego na 2003 rok.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Zwi¹zku w kwocie 380.830 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Ustala siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w kwocie   3.671 z³.

§ 5 .1. Upowa¿nia siê Zarz¹d do dokonywania zmian w
planie wydatków bud¿etu z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków
pomiêdzy dzia³ami.

2. O wprowadzonych zmianach w planie wydatków oraz o
sposobie wykorzystania rezerwy ogólnej Zarz¹d informuje Zgro-
madzenie na najbli¿szym posiedzeniu Zgromadzenia.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez opublikowanie
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego, przes³anie
do urzêdów gmin zrzeszonych w Zwi¹zku i wy³o¿enie do wiado-
mo�ci publicznej w siedzibie Zwi¹zku.

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

 Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Gmin �l¹ska Opolskiego

Zdzis³aw Martyna
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