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UCHWA£A NR XXXVII/206/2005 
 

Rady Gminy Wolbórz 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Wolbórz na 2006 rok 
      
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt  9 lit. �d�, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy 
 z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 
 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r 
  Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441)oraz  art. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r  Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441), 
 
 
 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 

§ 1. Uchwala siê bud¿et Gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2006. 
 
§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci: 13.706.975 zù, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 1. 
 
§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci: 15.047.437 zù, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 2. 
 
§ 4.  

1. Deficyt bud¿etu wynosi 1.340.462 zù. 
2. �ródùa pokrycia deficytu bud¿etu oraz plan innych przychodów i rozchodów bud¿etu 

okre�la zaù¹cznik Nr 3.    
 
§ 5. Ustala siê dotacje celowe na zadania: 
 

1. Utrzymanie stadionu sportowego i budynku szatni oraz na organizacjê szkoleñ i 

imprez z zakresu kultury fizycznej (piùka no¿na) w wysoko�ci:  65.000 zù. 
2. Organizacja szkoleñ i imprez sportowych z  zakresu kultury fizycznej (piùka rêczna i 

piùka siatkowa) w wysoko�ci: 32.000 zù. 
 
§ 6. Ustala siê dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: 
 

1. dla Gminnego O�rodka Kultury w Wolborzu w wysoko�ci: 233.000 zù 
2. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolborzu: 94.000 zù   
 

§ 7. Ustala siê dochody z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu w wysoko�ci: 130.000 zù.  
Ustala siê wydatki na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania 

problemów alkoholowych w wysoko�ci: 130.000 zù.  
 
§ 8.  

1. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych oraz limit wydatków przeznaczonych na 

realizacjê tych inwestycji w latach 2005 - 2008, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 4. 
2. Ustala siê plan wydatków na projekt ze �rodków  Europejskiego Funduszu Orientacji 

 i Gwarancji Rolnej zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 4a. 
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3. Ustala siê plan wydatków na projekt ze �rodków  innych funduszy zagranicznych 

zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 4b. 
 
§ 9. Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 5. 
 
§ 10. Ustala siê plan dochodów w wysoko�ci 1.588.831 zù i wydatków w wysoko�ci 

1.588.831 zù na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie 

ustawami, zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 6. 
 
§ 11.  Prognozê dùugu Gminy Wolbórz w latach 2006 � 2008 przedstawia zaù¹cznik Nr 7. 
 
§ 12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Wolbórz do: 

1. spùaty zobowi¹zañ, 
2. zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu    

bud¿etowego z tym, ¿e maksymalna wysoko�ã po¿yczek i kredytów 

krótkoterminowych  nie mo¿e przekroczyã 1.800.000 zù, 
3. do dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych z wyù¹czeniem przeniesieñ 

miêdzy dziaùami. 
 
§ 13. Wykonanie uchwaùy powierza siê Wójtowi Gminy Wolbórz, który przedstawi 

informacjê z przebiegu wykonania bud¿etu za I póùrocze w terminie do 31 sierpnia  
2006 r., a roczne sprawozdanie bud¿etu za 2006 rok w terminie do 31 marca 2007 r. 

 
§ 14. Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 

2006 roku i podlega ogùoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego. 
 

 


