
                                                       Uchwała nr. 23/V/03

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 lutego 2003 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 litera „d”, litera „i”, pkt.10 ustawy z dnia
08 marca 1990 r o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz.U nr.142 poz.1591
z 2001 r z późn.zmian./ oraz art.109, art.124, art.128 ust.2 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz.U nr.155 poz.1014 z późn.zmian./

Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje:

                                                                   § 1

I. Ustala się dochody budżetu w wysokości                                         7.678.975
    z tego:
-   wpływy z podatków i opłat                                                                1.510.449
-   dochody z majątku gminy                                                                     176.000
-   udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                618.532
-   pozostałe wpływy własne                                                                     216.700
-   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                        1.000.000
-   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
     zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.029.827
-   subwencje ogólne z budżetu państwa                                                 3.092.467
-   wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                               35.000

Szczegółowy podział dochodów na dział klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł
zawiera załącznik nr.1 do uchwały

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                            7.568.975
     z tego:
1.Wydatki bieżące                                                                                6.243.625
    w tym:
-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      2.797.018
-   dotacje podmiotowe do instytucji kultury                                              304.200
-   dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych według stawek
    jednostkowych ustalonych przez Radę                                                  155.814
-   dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji

       jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                   3.000
  -   wydatki na obsługę długu publicznego                                                    20.000

- wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania
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   problemów alkoholowych                                                                       35.000
-  pozostałe wydatki bieżące                                                                  2.928.593
                                                   
2.Wydatki majątkowe                                                                           1.325.350
   w tym:
-  na finansowanie inwestycji                                                                  1.310.350
-  na zakupy inwestycyjne                                                                            15.000

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem
wydatków bieżących
w tym:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr.2 do uchwały

III Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
     budżetowej zawiera załącznik nr.3 do uchwały

                                                           § 2

1.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
   przychody                                                                                             1.487.976
  wydatki                                                                                                  1.487.976
  w tym:
  dotacje przedmiotowe do cen usług komunalnych                                    155.814
2.Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
   przychody                                                                                                178.344
  wydatki                                                                                                     178.344
3.Szczegółowy podział kwot określonych w pkt.1 i 2 zawiera załącznik 
   nr.4 do uchwały                                         
   
   
                                                            § 3

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 1.029.827 związanych z realizacją zadań 
zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr.5 do uchwały
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                                                           § 4

Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 1.325.350 planowanych do realizacji w 2003 roku 
zawiera załącznik nr.6 do uchwały

                                                            § 5

1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie          304.200
2. Wykaz dotacji celowych w kwocie 3.000 na finansowanie zadań zleconych do realizacji
    jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zawiera
    załącznik nr.7 do uchwały.
                                                            

                                                               § 6

Nadwyżkę budżetową w wysokości 110.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu
zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu oddział
w Jeleniej Górze 
tj.
rata kredytu na dokończenie odbudowy, rozbudowy i modernizacji Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej we Wleniu  kwota                                                      110.000

                                                               § 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 110.000 oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr.8 do uchwały

                                                                § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
- przychody                                                       2.400
- rozchody                                                       21.900
Szczegółowy podział kwot określonych w pkt.1 zawiera załącznik nr.9 do uchwały

                                                                 § 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości  ogółem                                  399.480
z tego:
1.rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki                                              75.000
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 2.rezerwa celowa na wydatki bieżące gminnych jednostek budżetowych,



    instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych w kwocie                      104.480
 3.rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie                      220.000
    w tym:
- modernizację gospodarki cieplnej w budynku przy ulicy Ogrodowej
- modernizację i budowę dróg i chodników w mieście i na wioskach
- modernizację i budowę infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej

                                                                § 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1.Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości
   do 100.000 zł w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetu.
   Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego.
2.Zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000
3.Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
   między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

                                                                § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

                                                           
                                                                § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                  
                                                                                  

                                                                                               
                                                                                         

                                                                                                           Załącznik nr.1



                                                                                                           do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                                                                           Nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r

                                        
                                          Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział § wyszczególnienie Przewidywane
wykonanie 2002 r

plan na 2003 r

dochody z podatków i opłat
756 031 podatek od nieruchomości 1.177.157 1.226.454
756 032 podatek rolny 150.245 165.269
756 033 podatek leśny 25.291 27.821
756 034 podatek od środków transportowych 27.543 30.299
756 035 podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych ,opłacany w formie 
karty podatkowej

7.466 8.213

756 036 podatek od spadków i darowizn 7.349 8.084
756 037 podatek od posiadania psów 5.320 5.852
756 041 wpływy z opłaty skarbowej 8.450 9.296
756 043 wpływy z opłaty targowej 2.193 2.412
756 045 wpływy z opłaty administracyjnej 3.747 4.121
756 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 20.570 22.628

Razem 1.435.331 1.510.449

dochody z majątku gminy
700 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

 i użytkowanie wieczyste nieruchomości
8.315                         12.000

700 075 dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu  terytorialnego  lub  innych  jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

6.193 7.000

700 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych

168.607 157.000

Razem 183.115 176.000

wpływy z podatku stanowiącego
dochód budżetu państwa

756 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 590.456 617.332
756 002 podatek dochodowy od osób prawnych 906 1.200

Razem 591.362 618.532

pozostałe wpływy własne
400 083 wpływy z ogrzewania bloków spółdzielczych 168.217                180.000
853 083 wpływy z usług opiekuńczych 1.000                    1.500
750 069 wpływy z różnych opłat 5.520                    5.500
756 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat-osoby prawne
 3.800 4.200



756 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat- osoby fizyczne

18.200                 19.500

750 057 grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 920 1.000
750 092 pozostałe odsetki – od środków na rachunkach

bankowych
4.000                  5.000

Razem 201.657              216.700

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin

010 633 dotacja z AWRSP na remont przejętych przez
gminę ujęć wodno-kanalizacyjnych na wioskach

- 1.000.000     

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej

750 201 administracja publiczna 40.684               44.117
751 201 urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa
705 710

752 201 obrona narodowa 375  500
754 201 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
325 500

853 201 opieka społeczna 913.200             949.000
900 201 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000               35.000

Razem 985.289          1.029.827

758 292 subwencja ogólna   
                                                           

3.018.671           3.092.467

756 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

38.000                35.000

ogółem planowane dochody  
                                         

6.453.420           7.678.975

           

            

                                               
                                                                                                  Załącznik nr.2
                                                                                                  do  uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                                                                   nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r

                        Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2003 rok



Dział rozdział § Wyszczególnienie przewidywane
wykonanie 2002 r

plan na
2003 r

010 01008 4270 zakup usług remontowych                         5.000                     6.000
010 01010 6050 wydatki inwestycyjne                               75.000              1.310.350

010 01030 2850
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów
podatku rolnego

2.530                    3.213

Razem dział 010 82.530             1.319.563

400 40001 4110-
4120

składki ZUS i f.pracy           700

400 40001 4210-
4300

materiały i usługi                                     160.000                169.300

400 40002 2650 dotacja przedmiotowa dla
KZOM do cen dostarczania
Wody

40.453                 80.906

Razem dział 400 
                                   

200.453               250.906

600 60016 4110-
4120

składki ZUS i f.pracy                                 2.000                   2.000

600 60016 4210-
4300

materiały i usługi                                    117.000                 35.000

Razem dział 600 
                                     

119.000                 37.000

630 63003 4210-
4300

materiały i usługi                                       10.000                 14.000

Razem dział 630  
                                  

10.000                 14.000

700 70001 2650 dotacja przedmiotowa dla KZOM
do cen ogrzewania mieszkań

43.832                  43.832

700 70005 4300 zakup usług pozostałych                              8.000                  10.000
700 70095 4270 zakup usług remontowych                         43.000                  20.000

Razem dział 700 
                                   

94.832                  73.832

710 71004 4300 zakup usług pozostałych - 120.000  
Razem dział 710 
 

- 120.000

750 75011 4010 wynagrodzenia osobowe                          32.400                  35.200
750 75011 4110-

4120
składki na ZUS i f.pracy                            8.284                    8.917

750 75020 2320

                                                           
dotacja celowa przekazana do powiatu na
zadania bieżące realiz.
na podstawie porozumień między
jednostkami samorz.terytorialnego

2.700                4.251

750 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.000           59.400
750 75022 4210-

4300
materiały i usługi 9.280             5.600



750 75023 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń

3.500             5.900

750 75023 4010 wynagrodzenia osobowe 548.862         533.975
750 75023 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.730          45.400
750 75023 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

124.810       121.735

750 75023 4210-
4300

materiały i usługi 136.000       158.000

750 75023 4410 podróże służbowe 4.200           4.500
750 75023 4430 różne opłaty i składki 50.500          32.073
750 75023 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych
14.742         14.047

750 75023 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 9.118          15.000
750 75047 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11.000        13.000
750 75047 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

1.500          2.000

750 75047 4210-
4300

materiały i usługi 12.500        15.000

Razem dział 750     
                                     

1.071.126     1.073.998

751 75101 4300 zakup usług pozostałych 705 710
Razem dział 751   
                                                 

705 710

752 75212 4300 zakup usług pozostałych 375 500
Razem dział 752
                                                     

375 500

754 75412 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.800            5.000
754 75412 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 200 300
754 75412 4210-

4300
materiały i usługi 15.750          16.200

754 75412 4430 różne opłaty i składki 2.250            2.500
754 75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia 325 500
754 75416 4010 wynagrodzenia osobowe 30.474          32.064
754 75416 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.478            2.533
754 75416 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

6.699             7.034

754 75416 4210-
4300

materiały i usługi 6.000             8.500

754 75416 4430 różne opłaty i składki 3.949             4.869
Razem dział 754    
                                     

72.925           79.500

757 75702 8070 odsetki od kredytów i pożyczek 32.620           20.000
Razem dział 757              
                           

32.620           20.000



758

    758

75818

75818

4810

6800

rezerwy ogólne i celowe na wydatki
bieżące
rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne                        

40.000
            

179.480

220.000

Razem dział 758   
                                    

40.000            399.480

801 80101 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń

89.600 80.000

801 80101 3250 stypendia różne 4.000 6.000
801 80101 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 910.100 850.000
801 80101 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.400 76.000
801 80101 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

211.300 188.800

801 80101 4210-
4300

materiały i usługi 221.800 160.900

801 80101 4410 podróże służbowe 5.300 6.000
801 80101 4430 różne opłaty i składki 500 1.900
801 80101 4440 odpis na zakładowy fundusz

świadczeń  socjalnych
51.950 57.000

801 80110 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń

26.700 29.400

801 80110 3250 stypendia różne 2.000 2.000
801 80110 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 418.580 386.200
801 80110 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.610 28.100
801 80110 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

100.450 84.300

801 80110 4210-
4300

materiały i usługi 82.950 75.900

801 80110 4410 podróże służbowe 1.400 1.500
801 80110 4430 różne opłaty i składki 700 600
801 80110 4440 odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
25.900 26.400

801 80113 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 12.500 17.200
801 80113 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900 800
801 80113 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

4.150 3.600

801 80113 4210-
4300

materiały i usługi 67.500 70.740

801 80113 4430 różne opłaty i składki 5.400 5.600
801 80113 4440 odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
650 660

Razem dział 801    
 

2.347.340 2.159.600

851 85154 3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

4.700 4.700

851 85154 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 800 800
851 85154 4210-

4300
materiały i usługi 27.700 28.600

851 85154 4410 podróże służbowe 800 900



851 85195 2830
dotacje na dofinansowanie zadań
zleconych jednostkom nie zalicz.
do sektora finansów publicznych

- 1.000

Razem dział 851   
                                         

34.000 36.000

wydatki zadania zlecone
853 85313 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 34.200               27.000

wydatki zadania własne
853 85314 3110 świadczenia społeczne 24.000 26.000

wydatki zadania zlecone
853 85314 3110 świadczenia społeczne 748.000 763.000

wydatki zadania własne
853 85315 3110 świadczenia społeczne 247.000 150.000

wydatki zadania zlecone
853 85316 3110 świadczenia społeczne 29.000 52.000

wydatki zadania własne
853 85319 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 27.550 34.000
853 85319 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.990 2.400
853 85319 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

6.000 6.600

853 85319 4210-
4300

materiały i usługi 14.660 11.900

853 85319 4410 podróże służbowe 300 300
853 85319 4430 różne opłaty i składki 500 300

wydatki zadania zlecone
853 85319 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 68.600 71.000
853 85319 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000 5.800
853 85319 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

15.120 14.900

853 85319 4210-
4300

materiały i usługi 1.480 2.500

853 85319 4440 odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

2.800 2.800

wydatki zadania własne
853 85328 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycz. - 3.000
853 85328 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.                10.440 8.400
853 85328 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 860 880
853 85328 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

2.300 2.480

853 85328 4440 odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

1.400 350

wydatki zadania zlecone
853 85328 4010 wynagrodzenia osobowe pracow.                7.580 7.400
853 85328 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 760 650
853 85328 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

1.660 1.600

853 85328 4440 odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

- 350

wydatki zadania własne



853 85395 3110 świadczenia społeczne 26.000 14.500
Razem dział 853 1.278.200 1.210.110

854 85401 3020 nagrody o wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń

5.940 5.950

854 85401 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 52.800 59.200
854 85401 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.830 4.600
854 85401 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

12.960 13.250

854 85401 4440 odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

3.370 3.800

854 85404 3020 nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń

15.600 7.600

854 85404 3250 stypendia              - 1.000
854 85404 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. 119.350 109.150
854 85404 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.200 9.150
854 85404 4110-

4120
składki na ubezpieczenia społeczne
i fundusz pracy

26.000 23.700

854 85404 4300 zakup usług pozostałych 330 500
854 85404 4440 odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych
7.500 6.600

854 85418 2820 dotacja celowa z budżetu na dofin.
zadań zleconych stowarzyszeniom

1.000 -

Razem dział 854 
                                

260.880 244.500

900 90003 2650 dotacja przedmiotowa do cen
wywozu nieczystości

20.720 31.076

900 90003 4210-
4300

zakup materiałów i usług 25.000 30.000

900 90004 4300 zakup usług pozostałych 10.000 10.000
wydatki zadania zlecone

900 90015 4260-
4270

energia i  usługi remontowe                       35.000 35.000

wydatki zadania własne
900 90015 4260-

4270
energia i  usługi remontowe                       70.000 75.000

Razem dział 900 160.720 181.076

921 92109 2550 dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury

313.000 304.200

921 92109 4210-
4300

materiały i usługi                                        19.000 20.000

921 92195 4210-
4300

materiały i usługi                                        11.000          10.000

Razem dział 921 343.000 334.200

926 92605 2830 dotacja celowa z budżetu na
dofinansowanie zadań zleconych
do realiz.pozostałym jednostkom
nie zalicz.do finansów publicz.

1.000 2.000



926 92605 4210-
4300

materiały i usługi                                       3.300 12.000

Razem dział 926  
                                    

4.300 14.000

Razem wydatki                              
 

6.152.806 7.568.975

                                                                                                        Załącznik nr.3 do uchwały
                                                                                                        Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                                                                        Nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r



                                         Budżet Miasta i Gminy Wleń na 2003 rok
                                         w układzie działów i rozdziałów

Dział rozdział wyszczególnienie Dochody
wydatki
ogółem

w tym
wynagrodz.
i pochodne

iwestycje

010 01008 melioracje wodne - 6.000 - -
010 01010 infrastruktura wodociągowa

i sanitarna wsi
1.000.000 1.310.350 - 1.310.350

010 01030 izby rolnicze                              - 3.213 - -
010-Rolnictwo i łowiectwo        1.000.000 1.319.563 - 1.310.350

400 40001 dostarczanie ciepła                        180.000 170.000 - -
400 40002 dostarczanie wody                        - 80.906 - -

400-Wytwarzanie i zaopatryw.
w energię elektycz. gaz i wodę

180.000 250.906 - -

600 60016 drogi publiczne gminne                 - 37.000 - -
600-Transport i łączność              - 37.000 - -

630 63003 zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

- 14.000 - -

700 70001

630 – Turystyka 
  
zakłady gospodarki
mieszkaniowej

-

-

14.000

43.832

-

-

-

-

700 70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami

176.000 10.000 - -

700 70095 pozostała działalność - 20.000 - -
700-Gospod.mieszkaniowa           176.000 73.832 - -

710 71004 plany zagospodarowania
                                 przestrzennego

- 120.000 - -

710-Działalność usługowa 
            

- 120.000 - -

750 75011 urzędy wojewódzkie                        44.117 44.117 44.117 -
750 75020 starostwa powiatowe                      - 4.251 - -
750 75022 rady gmin                                       - 65.000 - -
750 75023 urzędy gmin                                     11.500 930.630 701.110 15.000
750 75047 pobór podatków,opłat i nie-

opodatkowanych należności
budżetowych

       -             30.0
00

          -        -

750 Administracja publiczna  
              

55.617 1.073.998 745.227 15.000

751 75101
urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,kontroli
i ochrony prawa

710 710
- -



751-Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,kontroli
i ochrony prawa

710 710 - -

752 75212 pozostałe wydatki obronne 500 500 - -
752-Obrona narodowa 500 500 - -

754 75412 ochotnicze straże pożarne - 24.000 - -
754 75414 obrona cywilna 500 500 - -
754 75416 straż miejska                                       - 55.000 41.631 -

754-Bezpieczeństwo publicz.
i ochrona przeciwpożarowa

500 79.500 41.631 -

756 75601 wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

8.213 - - -

756 75615

wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego,podatku od
czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

990.981 - - -

756 75616

wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego,podatku od
spadków i darowizn,podatku od
czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych

518.126 - - -

756 75618

wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

51.829 - - -

756 75621
udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa

618.532 - - -

756-Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej

2.187.681 - - -

757 75702
obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

- 20.000 - -

757-Obsługa długu publicznego - 20.000 - -

758 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorial.

2.410.969 - - -

758 75802 część podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin

522.732 - - -

758 75805 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin

158.766 - - -

758 75818 rezerwy ogólne i celowe - 399.480           - -
758-Różne rozliczenia 3.092.467 399.480 - -

801 80101 szkoły podstawowe - 1.426.600 1.114.800 -



801 80110 gimnazja - 634.400 498.600 -
801 80113 dowożenie uczniów - 98.600 21.600 -

801-Oświata i wychowanie      
                  

- 2.159.600 1.635.000 -

851 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35.000 - -
851 85195 pozostała działalność - 1.000 - -

851-Ochrona zdrowia    
                             

- 36.000 - -

853 85313
składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej

27.000 27.000 - -

853 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezp.społeczne

763.000 789.000 - -

853 85315 dodatki mieszkaniowe - 150.000 - -
853 85316 zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne

i wychowawcze
52.000 52.000 - -

853 85319 ośrodki pomocy społecznej 97.000 152.500 134.700 -
853 85328 usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze
11.500 25.110 21.410 -

853 85395 pozostała działalność - 14.500 - -
853 – Opieka społeczna 950.500 1.210.110 156.110 -

854 85401 świetlice szkolne - 86.800 77.050 -
854 85404 przedszkola - 157.700 142.000 -

854-Edukacyjna opieka wychow. - 244.500 219.050 -

900 90003 oczyszczanie miast i wsi - 61.076 - -
900 90004 utrzymanie zieleni w miastach

i gminach
- 10.000 - -

900 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 35.000 110.000 - -
900-Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

35.000 181.076 - -

921

921

92109

92195

domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
pozostała działalność

- 324.200

10.000

-

921-Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

- 334.200 - -

926 92605 zadania w zakresie kultury
                                fizycznej i sportu

- 14.000 - -

926-Kultura fizyczna i sport  
            

- 14.000 - -

I ogółem 7.678.975 7.568.975 2.797.018 1.325.350

II wynik budżetu +110.000

III
finansowanie
§ 992 spłaty otrzymanych
pożyczek i kredytów

110.000



IV suma bilansowa 7.678.975 7.678.975 2.797.018 1.325.350



                                                                                        Załącznik nr.6
                                                                                       do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                                                       nr.23/V/03 z dnia 24.02.2003 r 

             Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r

Nazwa inwestycji dział rozdział Rozpoczęcie,
zakończenie

Nakłady
w roku 2003

Prognozy na
następne lata

budowa kanalizacji
sanitarnej z
przepompownią
ścieków i przyłączami
w Nielestnie

010 01010 2003r.
2003r.

821.700
Zadanie

zakończone
w 2003r.

modernizacja i remont
wodociągu w
Marczowie

010 01010 2003r.
2003r.

205.520
Zadanie

zakończone
w 2003r.

modernizacja i remont
wodociągu w
Bystrzycy

010 01010 2003r. 283.130
Zadanie

zakończone
w 2003r.

zakup sprzętu
komputerowego i
programu
„płace i kadry

750 75023 15.000

Razem 1.325.350

                                                                                                                        



                                                                                      Załącznik nr 7 
                                                                                      do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń
                                                                                      nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r

                             Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji
                             jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie dział rozdział kwota Zadanie zlecone do
realizacji

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w
Lwówku Śląskim

851 85195 1.000
dofinansowanie szkoleń
młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjum
z udzielania pierwszej
pomocy

Uczniowski Klub
Sportowy „Bobrzanie”
we Wleniu

926 92605 1.000
dofinansowanie wyjazdów
na zawody sportowe

PTTK „Sudety
Zachodnie” Jelenia Góra 926 92605 1.000

dofinansowanie organizacji
zawodów – spływ kajakowy
na Bobrze

Razem 3.000

                                                                                        Załącznik nr.8
                                                                                       do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń



                                                                                        nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r

                  
                                                   Prognoza spłaty długu    
 

       1. stan długu na 01.01.2003 rok                                          220.000
           spłata w roku 2003                                                         110.000  

       2. stan długu na 01.01.2004 rok                                          110.000
           spłata w roku 2004                                                         110.000

       3. stan długu na 01.01.2005 rok                                              zero               

                                                                                        Załącznik nr.9 
                                                                                       do uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń



                                                                                        nr. 23/V/03 z dnia 24.02.2003 r

                   Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
                   i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

          

     dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
     rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                                                         plan w zł

    I. Stan funduszu na początek roku                                                              19.500   

   II. Przychody                                                                                                   2.400

        § 057 – grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności                          2.000 
        § 092 – odsetki od środków na rachunku bankowym                                       400

   III. Wydatki      
                                                                                                21.900

        § 4300 zakup usług pozostałych                                                                    3.120
        z tego:
        opłata za prowadzenie rachunku bankowego               120
        likwidacja dzikich wysypisk                                      3.000  
    
        § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                        18.780
                    wodociągowania wsi Nielestno

  IV. Stan funduszu na koniec roku                                                                      zero 
        /  I + II – III /      

                                         



                                                   


