
UCHWAŁA  NR  VI/43/03

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz 

art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 109, 111,art. 112 ust. 1 i 2 pkt. 3 i 5 oraz art. 124 ustawy z dnia        

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148)

u c h w a l a   s i ę ,   c o    n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 82.500 zł, w tym :

Dział 600 Transport i łączność o kwotę      82.500 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę      82.500 zł,

Paragraf 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

      na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

      realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

      jednostek sektora finansów publicznych o kwotę      82.500 zł.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 3.068.600 zł, w tym :

Dział 600 Transport i łączność o kwotę    290.000 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę    207.500 zł,

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę    100.000 zł,

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    107.500 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę      82.500 zł,

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę      82.500 zł,

Dział 630 Turystyka o kwotę        1.000 zł,

Rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę        1.000 zł,

Paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom o kwotę        1.000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę    220.000 zł,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę    220.000 zł,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę    220.000 zł,



Dział 750 Administracja publiczna o kwotę      20.000 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę      10.000 zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę        1.500 zł,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę        2.500 zł,

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę        6.000 zł,

Rozdział Urzędy gmin o kwotę      10.000 zł,

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę      10.000 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

 przeciwpożarowa o kwotę      20.000 zł,

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę      20.000 zł,

Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

        jednostek budżetowych o kwotę      20.000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę        3.200 zł,

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu

          terytorialnego o kwotę        3.200 zł,

Paragraf 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

        inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  

        na podstawie porozumień ( umów) między

        jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę        3.200 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę      55.400 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę        5.400 zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę        5.000 zł,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę           400 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę      50.000 zł,

Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania

        bieżące realizowane na podstawie porozumień

        (umów) między jednostkami samorządu

        terytorialnego o kwotę      50.000 zł,

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę      11.000 zł,

Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę      11.000 zł,

Paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

        i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

        stowarzyszeniom o kwotę      11.000 zł,



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.355.000 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.350.000 zł,

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.350.000 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin o kwotę        5.000 zł,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę        5.000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę        8.000 zł,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę        8.000 zł,

Paragraf 2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji 

        kultury o kwotę        8.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę      85.000 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę      85.000 zł,

Paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

        i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

        stowarzyszeniom o kwotę      15.000 zł,

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę      70.000 zł.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy Bolesławiec ustala się na kwotę 2.986.100 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody, w tym : 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

     na rynku krajowym w kwocie 1.800.000 zł,

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.186.100 zł.

§ 3

1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.800.000 zł w 2003 roku              

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu        

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położo-

nego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego wsie : Dąbrowa Bolesławiecka, Chościszowice, 

Krępnica, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Kozłów 

i Parkoszów – IV i V etap Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna, Kozłów 

wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień.

2. Okres spłaty ustala się na 2 lata, począwszy od 2004 roku.

3. Zobowiązania pieniężne wynikające z zaciągniętej pożyczki zostaną pokryte z dochodów 

własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.



§ 4

1. Uchyla się załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/12/02 Rady Gminy Bolesławiec z dnia             

18 grudnia 2002 roku w sprawie planu budżetu gminy Bolesławiec na 2003 rok.

2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e 

1. Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy o kwotę 82.500 zł, w związku        

z zawarciem umowy na dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych na zadanie inwestycyjne „Łąka – Kraśnik Dolny” – kwota  82.500 zł,

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 2.986.100 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące

* remonty dróg gminnych  - kwota 100.000 zł,

* opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzeź-

nik, Chościszowice, Golnice, Kraszowice, Kraśnik Górny, Krępnica, Kozłów, Li-

piany, Mierzwin  Nowa, Nowe Jaroszowice, Ocice, Parkoszów, Stare Jaroszowice,

Suszki, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Żeliszów  - kwota 220.000 zł,

* dotacja na dofinansowanie oznakowania turystycznego rzeki Bóbr (zgodnie z za-

wartą umową ) – kwota 1.000 zł,

* wydatki bieżące – współpraca zagraniczna ( koszty związane z nawiązaniem 

współpracy zagranicznej) - kwota 10.000 zł,

* sfinansowanie kosztów wyjazdu dzieci ze SP Ocice na „zieloną szkołę”  - kwota 

400 zł,

* zakup sprzętu do pomieszczeń kuchennych przy sali gimnastycznej w SP Dąbro-

wa - kwota 5.000 zł,

* dotacja do gimnazjum - kwota 50.000 zł,

* dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na dofinansowanie uru-

chomienia schroniska dla osób bezdomnych i pokoi interwencyjnych dla ofiar prze-

mocy z terenu powiatu bolesławieckiego - kwota 10.000 zł,

* dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu na za-

kup wyposażenia świetlicy terapeutycznej – kwota 1.000 zł,

* zakup usług na zwalczanie zdziczałych psów stanowiących zagrożenie dla zwie-

rząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych ( umowa zawarta z Kołami Łowiec-

kimi) - kwota 5.000 zł,

* dotacja dla instytucji kultury ( zakup kuchenki gazowej, konkurs „Stół Wielkanocny, 

dofinansowanie kosztów wyjazdu zespołu folklorystycznego „Jutrzenka” na festiwa-

le i przeglądy kulturalne) – kwota 8.000 zł, 

* dotacja do LZS ( stowarzyszenia) – kwota 15.000 zł.



2) Wydatki inwestycyjne :

* budowa dróg asfaltowych i chodników – kwota 67.500 zł,

* opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi relacji Kruszyn – Kraśnik 

Dolny  - kwota 30.000 zł,

* zakup gruntów pod budowę dróg  - kwota 10.000 zł,

* budowa okablowania logicznego w budynku Urzędu  - 10.000 zł,

* dotacja dla Starostwa Bolesławieckiego do internetowego dostępu do bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków  - kwota 3.200 zł,

* zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Bolesławcu  - kwota 20.000 zł,

* budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego gminy położonego w zlewni 

rzeki Bóbr obejmującego wsie : Dąbrowa Bolesławiecka, Chościszowice, Krępnica,

Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trzebień Mały, Kozłów      

i Parkoszów – IV i V etap Trzebień, Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna,      

Kozłów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień 

- kwota 2.350.000 zł,

* budowa szatni sportowej we wsi Łaziska - kwota 70.000 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/43/03
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30.04.2003 r. 

Wykonanie budżetu gminy w roku 2003 oraz prognoza budżetu na okres spłaty pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

w zł

Lp. Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok
I Dochody ogółem 17.885.000 15.100.000 15.860.000
A Dochody własne, w tym : 12.243.630 9.180.000 9.650.000
1. z podatków i opłat lokalnych 6.366.000 6.685.000 7.040.000
2. z majątku gminy 3.832.000 350.000 360.000
3. z udziałów gminy w podatkach stano-

wiących dochód budżetu państwa 1.412.000 1.480.000 1.550.000
B Subwencja ogólna 4.509.865 4.730.000 4.960.000
C Dotacje celowe na zadania z zakresu 

administracji rządowej 1.131.505 1.190.000 1.250.000
II Wydatki ogółem 18.520.000 14.200.000 14.960.000
A Wydatki bieżące, w tym : 13.512.500 12.500.000 13.175.000
1. zadania zlecone 1.131.505 1.190.000 1.250.000
2. obsługa długu 4.500 50.000 25.000
B Wydatki majątkowe 5.007.500 1.700.000 1.785.000

w tym inwestycje 5.007.000 1.700.000 1.785.000
III Wynik budżetu, w tym ; - 635.000 900.000 900.000
A Spłata zaciągniętych pożyczek 1.165.000 - -
B Spłata wnioskowanej pożyczki - 900.000 900.000
IV Źródła sfinansowania deficytu bu-

dżetowego

1.800.000 - -

Pożyczka z WFOŚ i GW 1.800.000 - -

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/03
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30.04.03 r.

Plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2003 roku



w zł
Wyszczególnienie Plan

PRZYCHODY

Stan środków na początek roku 2.526.884
Przychody ogółem 
z tego :
a) wpływy za składowanie odpadów 
b)  opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze śro-

dowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szcze-
gólne korzystanie z wód i urządzeń

c) wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i 
krzewów           

1.050.000

450.000

100.000

500.000

R A Z E M : 3.576.884

WYDATKI  OGÓŁEM :
z tego :

3.576.884

Partycypacja w kosztach rozbudowy  wysypiska we 
wsi Trzebień 270.000
Zakup pojemników – segregacja odpadów 500.000
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu północnego 
gminy położonego w zlewni rzeki Bóbr obejmującego 
wsie : Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Kraśnik 
Dolny, Kraśnik Górny, Stara Oleszna, Trzebień, Trze-
bień Mały, Kozłów i Parkoszów - etap IV i V  Trzebień,
Trzebień Mały, Parkoszów, Stara Oleszna          i Ko-
złów wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi 
Trzebień

2.800.000

Porządkowanie wysypisk gruzu 5.000
Edukacja ekologiczna mieszkańców 1.884
Stan środków na koniec roku -
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