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  - zadania statutowe 1.000,00 - 
 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej - 1.000,00 
  1. Wydatki bieŊące - 1.000,00 
  w tym :   
  1.3. dotacja z budŊetu - 1.000,00 
801  Oņwiata i wychowanie - 67.710,00 

 80104 Przedszkola - 67.710,00 
  2. Wydatki majątkowe - 67.710,00 
851  Ochrona zdrowia - 74.000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 74.000,00 
  1. Wydatki bieŊące - 74.000,00 
  w tym:   
  1.1 Wydatki bieŊące jednostek budŊetowych - 74.000,00 
  - zadania statutowe - 74.000,00 
  O g ó ł e m : 1.000,00 245.715,00 
     

3) Zwiĉkszenie przychodów - o kwotĉ 74.000,00 
- Wolne ņrodki - kwota 74.000,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Słomniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach  

Piotr Wasik 
3039

 
3040 

3040  

UCHWAŁA NR VII/88/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 
z póňniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; 
w związku z art. 14 ust.8 i art.29 i art.27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z póňniejszymi zmianami),  

po stwierdzeniu  

zgodnoņci planu z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Słomniki przyjętego uchwałą Rady Miej-
skiej w Słomnikach nr XLV/268/98 z dnia 26.03.1998r. 
wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej 
w Słomnikach nr VII/87/11 z dnia 30.06.2011 

Rada Miejska w Słomnikach uchwala: zmianĉ miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Słomniki  
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Słomniki 
w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
na pod zabudowę mieszkaniową w miejscowoņci 
Prandocin Wysiołek o powierzchni około 17,05ha 
w granicach wyznaczonych na załączniku graficz-
nym. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
o której mowa w ust. 1 składa się z tekstu planu 
stanowiącego treņć niniejszej uchwały oraz załącz-
ników : 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie 
zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz 
z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki 
przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Słomnikach 
nr XLV/268/98 z dnia 26.03.1998r. wraz ze zmianą 
zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej 
w Słomnikach nr VII/87/11 z dnia 30.06.2011r.;  

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
Gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1. Uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach. 

2. Planie - naleŊy przez to rozumieć komplet ustaleń, 
dotyczących terenu objętego zasięgiem opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących 
przedmiotem niniejszej uchwały. 

3. Ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – naleŊy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 
z 2003r poz. 717 z póňniejszymi zmianami). 

4. Przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi. 

5. Przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez to 
rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj 
uŊytkowania terenu), które dominuje w terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. 

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które moŊe występować 
przy kaŊdym przeznaczeniu podstawowym. 

7. Powierzchni terenów utwardzonych - naleŊy przez 
to rozumieć sumę powierzchni terenów placów, 
parkingów i terenów przeznaczonych pod komuni-
kację wewnętrzną. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wy-
znaczenie na załączniku nr 1 terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następują-
cymi symbolami okreņlającymi ich przeznaczenie 
podstawowe: 

1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

2. RZ – tereny rolne, łąki. 

3. KDl – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy 
lokalnej. 

4. KDd – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy 
dojazdowej. 

 
Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego  

 

§ 4. Ustalenia ogólne: 

1. W granicach terenu objętego zmianą planu obo-
wiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaŊy przekraczającej 
2000 m2. 

2. Przyjęte w planie ustalenia i wynikające z nich roz-
wiązania muszą zapewnić osobom niepełno-
sprawnym swobodę poruszania się w budynkach 
i obiektach realizujących cele publiczne oraz ob-
szarach przestrzeni publicznych, w tym: 
w terenach przeznaczonych pod komunikację: 
drogi, parkingi, ņcieŊki ruchu pieszego itp. oraz 
w ogólnodostępnych terenach zielonych. 

3. Zabudowa w sąsiedztwie granicy terenu od stro-
ny dróg publicznych została okreņlona na rysun-
ku planu w formie linii zabudowy i ustala się od-
ległoņć linii zabudowy od linii rozgraniczającej 
5m. 

4. Ustala się zasady rozmieszczania reklam: 

1) ustala się zakaz lokalizacji reklam wielkogabary-
towych płaskich i przestrzennych, których wiel-
koņć przekracza 2m2 oraz gdy jeden 
z gabarytów przekracza 1m (dot. reklam prze-
strzennych); 

2) zakaz lokalizacji reklam na dachach budynków, 
przysłaniających budynek. 

Zasady ochrony ņrodowiska  

 

§ 5.  

1. W obszarze objętym planem nie występują tereny 
górnicze, osuwiska oraz tereny naraŊone na osu-
wanie się mas ziemnych i nie okreņla się granic 
i sposobu zagospodarowania tych terenów. 

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny 
naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi. 

3. Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 409 
Niecka Miechowska. 

4. W odniesieniu do ņrodowiska naturalnego ustala 
się: 

1) nakazy: 
a) stosowania niskoemisyjnych noņników 

energii dla celów grzewczych i socjalno – by-
towych, preferowane są ňródła lokalne przy-
stosowane do paliw tzw. ekologicznych, 

b) odprowadzenia ņcieków do kanalizacji sani-
tarnej, do momentu realizacji kanalizacji do-
puszcza się gromadzenie ņcieków w zbiorni-
kach bezodpływowych, 

c) odprowadzenie wód opadowych do kanali-
zacji deszczowej z moŊliwoņcią, w przypadku 
jej braku, stosowania alternatywnych syste-
mów zbierających wody opadowe, 

d) ograniczenia hałasu i wibracji do wartoņci 
dopuszczalnych na granicy uŊytkowanego 
terenu, 

e) ochrony akustycznej terenów MN oraz zabu-
dowy zagrodowej (jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

f) utrzymania poziomów elektromagnetycz-
nych poniŊej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach, 

g) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadami obowiązują zasady okreņlone 
w Gminnym Programie Gospodarki Odpa-
dami, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zakazy: 
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na ņrodowisko dla których obo-
wiązek sporządzenia raportu jest wymagany, 
z wyłączeniem inwestycji związanych z infra-
strukturą techniczną i komunikacyjną, 

b) odprowadzania ņcieków do wód i do ziemi, 
c) magazynowania odpadów, za wyjątkiem od-

padów związanych z działalnoņcią prowa-
dzoną na własnym terenie lub przeznaczo-
nych do wykorzystania na tym terenie, 

d) unieszkodliwiania, odzysku, spalania, współ-
spalania, zbierania odpadów. 

 
 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa 
kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej  

 

§ 6. W granicach terenu objętego zmianą planu 
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ze ņla-
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dami osadnictwa prehistorycznego i wczesnoņre-
dniowiecznego (AZP 98-58); wyznacza się do objęcia 
ochroną tereny objętego zmiana planu z uwagi na 
lokalizację stanowiska archeologicznego oraz ustala 
się nakaz, przed przystąpieniem do wykonywania 
wszelkich prac ziemnych, w tym równieŊ inwestycji 
liniowych związanych z przeprowadzaniem sieci in-
stalacji, prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem 
archeologicznym. 

 
Zasady i warunki podziału nieruchomoņci  

na działki budowlane  
 

§ 7.  

1. Wielkoņć i kształt wydzielanych działek budowla-
nych powinna zapewniać realizację obiektów 
o przeznaczeniu podstawowym. 

2. Ustala się dokonywanie podziałów nieruchomo-
ņci w oparciu o wyznaczone linie rozgraniczają-
ce oraz w sposób zapewniający nowowydziela-
nym działkom dostęp do drogi publicznej 
i infrastruktury technicznej, zapewniający reali-
zacje zamierzenia inwestycyjnego, zgodnego 
z okreņlonymi w niniejszej uchwale parametra-
mi i wskaňnikami kształtowania zabudowy oraz 
warunkami technicznymi okreņlonymi w przepi-
sach odrębnych. 

3. Ustala się zakaz wydzielania działek budowlanych 
nie mających dostępu do ulicy z wyjątkiem sytu-
acji, kiedy wydzielenie działki słuŊy powiększeniu 
innej działki, mającej do ulicy dostęp. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię działki dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000m2 
z szerokoņcią frontu działki min. 16m dl zabudowy 
wolnostojącej oraz min. 12m. dla zabudowy bliň-
niaczej. 

 
Zasady rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej  
 

 

§ 8.  

1. Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci 
i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz ich parametrów technicznych 
w sposób nie ograniczający podstawowego prze-
znaczenia. 

2. Ustala się włączenie projektowanych budynków 
i budowli do istniejących i projektowanych sieci in-
frastruktury technicznej. 

3. Ustala się budowę nowych sieci oraz utrzymanie, 
rozbudowę, przebudowę istniejących sieci. 

4. Realizacja sieci i urządzeń nie wyznaczonych na 
rysunku planu jest dopuszczona dla obszaru obję-
tego niniejszą uchwałą. 

5. Dla sieci wodociągowej ustala się dostawę wody 
z istniejących wodociągów komunalnych. 

 
 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenów (z wyłączeniem tere-

nów komunikacji) w tym zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia 
dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

§ 9.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej jako przeznaczenie podstawowe 
w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie 
o symbolu 1MN o pow. 13,7504ha. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza 
się przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi związane z obsługą terenów mieszka-
niowych – usługi handlu, usługi administracyj-
ne, medyczne – realizowane jako wolnostojące 
w ramach samodzielnej działki (bez budynku 
mieszkalnego) lub w ramach działki na której 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz 
z moŊliwoņcią realizacji usług jako wbudowane 
w budynek mieszkalny; 

2) tereny rekreacyjne; 
3) garaŊe, budynki gospodarcze; 
4) zieleń urządzona. 

3. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, mogą występować następujące elemen-
ty zagospodarowania: 

1) komunikacja wewnętrzna; 
2) parkingi; 
3) obiekty małej architektury; 
4) zieleń; 
5) urządzenia i elementy infrastruktury technicz-

nej i komunalnej. 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) wskaňniki: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 

powierzchni działki dla zabudowy wolnostoją-
cej oraz 30% dla zabudowy bliňniaczej; 

b) maksymalna powierzchnia terenów utwardzo-
nych - 15% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego - 40% powierzchni działki, 

d) maksymalna wysokoņć zabudowy - 
2 kondygnacje nadziemne/12m, 

e) geometria dachu - dach dwu lub wielospado-
wy o kącie nachylenia połaci dachowych 30-
40° kryte dachówką lub materiałami dachówko 
podobnymi; 

2) nakazy: 
a) realizacji budynków w zabudowie wolnosto-

jącej lub bliňniaczej, 
b) wyposaŊenia w sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej, 
c) zabezpieczenie miejsc postojowych w iloņci 

min. 2 miejsc postojowych w ramach wy-
dzielonej działki, 

d) rzut budynków prostokątny lub złoŊony 
z prostokątów, 
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e) stosowania kalenicy równoległej do dłuŊ-
szego boku budynku, 

f) kolorystyka elewacji stonowana przy uŊyciu 
pastelowych kolorów, 

g) wprowadzenia zieleni izolacyjnej od parkin-
gów i terenów dróg, 

3) zakazy: 
a) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, 
b) zakaz lokalizacji w granicy działki, 

4) dopuszczenia: 
a) moŊliwoņć lokalizacji w granicy działki 

w przypadku realizacji na działkach sąsied-
nich zabudowy bliňniaczej lub lokalizacji ga-
raŊy wolnostojących o tych samych gabary-
tach, 

b) realizacja lukarn o spadkach dachu innym 
niŊ spadek głównych połci dachowych, sto-
sowania okien połaciowych, otwarć 
w dachach, okien pulpitowych przy zacho-
waniu minimalnej odległoņci 1,5m od kra-
wędzi ņcianki otwarcia dachowego. 

§ 10.  

1. Wyznacza się tereny rolne, łąki jako przeznaczenie 
podstawowe w wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi terenach o symbolach 2RZ o pow. 
1,2308ha. i 3RZ o pow. 0,6404ha. 

2. W ramach przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, mogą występować następujące elemen-
ty zagospodarowania: 

1) ciągi piesze lub rowerowe; 
2) zieleń; 
3) urządzenia i elementy infrastruktury technicz-

nej. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) Dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej; 
zasady zabudowy dla zabudowy zagrodowej 
zgodnie z par. 9 niniejszej uchwały przy mini-
malnej powierzchni działki 1500m2. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji  

 

§ 11.  

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych: 

1) KDl – drogi i ulice klasy lokalnej, 
2) KDd – drogi i ulice klasy dojazdowej 

dla których ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających dla 1KDl 
zostały ustalone na rysunku planu i wynoszą 15m, 

b) szerokoņć w liniach rozgraniczających dla 2KDd1 
zostały ustalone na rysunku planu i wynoszą 15m; 

c) szerokoņć w liniach rozgraniczających dla 2KDd2 
zostały ustalone na rysunku planu i wynoszą 12m; 

d) szerokoņć jezdni minimum 5,5m; 
e) dopuszcza się lokalizację wszelkich inwestycji 

związanych z infrastrukturą drogową i infrastruk-
turą techniczną, niezbędnymi obiektami inŊynier-
skimi oraz urządzeniami ochrony ņrodowiska; 

f) moŊliwoņć lokalizacji ņcieŊek rowerowych; 
g) moŊliwoņć lokalizacji miejsc postojowych. 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 12. Ustala się stawkę w wysokoņci 10% na 
podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4. 

§ 13. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej 
uchwale stosuje się przepisy odrębne. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stro-
nach internetowych Gminy Słomniki. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Słomniki. 

§ 16. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach  

Piotr Wasik 
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki  
w miejscowoņci Prandocin Wysiołek 

 
Układ sekcji rysunku planu 

 
 

SKALA 1:2000* 
 

   

   
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ňródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VII/88/11 
Rady Miejskiej w Słomnikach 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach  

Piotr Wasik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VII/88/11 
Rady Miejskiej w Słomnikach 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), art. 7 ust. 1 
pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 
1591 z póňn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.) Rada Miejska 
w Słomnikach rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wynika, Ŋe realizacja zapisanych w nim za-

dań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy 
dróg, kanalizacji i wodociągów, pociąga za sobą wydatki 
z budŊetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych. 

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-
pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy 
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są nie-
zbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospo-
darowania terenu objętego planem, będą finansowane 
ze ņrodków: 

1. dochodów publicznych gminy – podatków, według 
planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszcze-
gólnych latach w budŊecie gminy. 

2. publicznych, pochodzących z budŊetu Unii Europej-
skiej. 

3. wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa 
prywatno – publicznego. 
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UCHWAŁA NR VII/49/2011 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

zmieniająca uchwałĉ budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 
30 grudnia 2010 roku. 

Zał. nr 14 do prot. z sesji  
RM w dniu 16.06.2011 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.)  

 
Rada Miejska w Wadowicach  

uchwala co nastĉpuje 
 

§ 1.  

1. Zwiększa się dochody budŊetu na rok 2011 o kwotę 
540.147,56 zł, w tym: 

- zwiększa się dochody bieŊące o kwotę 
540.147,56 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budŊetu na rok 2011 o kwotę 
740.147,56 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują: 

I) zwiększenie planu wydatków bieŊących o kwotę 
175.489,56 - z czego: 
1) zwiększenie wydatków bieŊących jednostek 

budŊetowych o kwotę 4.569,56 zł, z czego: 

a) wydatki związane z realizacją zadań statu-
towych jednostek budŊetowych o kwotę 
4.569,56 zł; 

2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania 
bieŊące - 173.000,00 zł; 

3) zmniejszenie wydatków na ņwiadczenia na 
rzecz osób fizycznych - 2.080,00 zł; 

II) zwiększenie planu wydatków majątkowych 
o kwotę 564.658,00 zł, w tym: wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 
564.658,00 zł. 

4. Zmniejsza się rozchody o kwotę 200.000,00 zł, 
w tym: 

- udzielona poŊyczka 200.000,00 zł. 

§ 2. Przyjmuje się: 

1) plan przychodów i rozchodów budŊetu po zmia-
nach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku Nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. RóŊnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi 
planowany deficyt budŊetu w kwocie 
11.280.988,66, który zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z: 

- zaciąganych kredytów w kwocie 11.280.988,66 zł, 

2. Ustala się przychody budŊetu w łącznej kwocie 
13.293.488,66 zł i rozchody budŊetu w łącznej 
kwocie 2.012.500,00 zł; 

- zgodnie z tabelą nr 3. 


