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1516 
 

UCHWAŁA NR XXXV/169/05 
RADY GMINY ŻAGAŃ 

 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 
pkt 10, art. 61 ust. 2 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109,  
art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 
pkt 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity  
- Dz. U z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 
2006 rok w wysokości 12.392.268zł, jak w załączni-
ku Nr 1 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa  
w ust. 1 obejmuje: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie ustawami w kwocie 2.077.520zł, 
jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 

2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż al-
koholu w kwocie 59.500zł, jak w załączniku  
Nr 5 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 
2006 rok w wysokości 15.054.977zł, jak w załączni-
ku Nr 2 do uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-

znacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące kwotę 11.547.995zł, w tym: 

a) na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń kwotę 5.649.978zł, 

b) na dotacje kwotę 242.750zł, z tego: 

na Programy i Projekty ze środków Fundu-
szy Strukturalnych i Funduszu Spójności 
kwotę 130.270zł, jak w załączniku Nr 11 do 
uchwały; 

2) na wydatki majątkowe kwotę 3.506.982zł, jak 
w załączniku Nr 10 do uchwały, w tym: 

wydatki majątkowe ujęte w Wieloletnim Pro-
gramie Inwestycyjnym kwotę 2.982.916zł, z tego: 

na Programy i Projekty ze środków Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 
938.599zł; 

3) z kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. b, przeznacza się na: 

a) dotację przedmiotową dla zakładu budże-
towego kwotę 80.750zł, jak w załączniku  
Nr 6 do uchwały, 

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofi-
nansowanie zadań zleconych stowarzy-
szeniom, jak w załączniku Nr 7 do uchwa-
ły, kwotę 59.000zł, 





 


