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1583 
 

UCHWAŁA NR XLVI/315/2005 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 
z dnia 23 grudnia 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2006 

 
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 z 2001r. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 52 
ust. 1 i 2, art.109 ust. 1 i 2, art. 110 ust. 1 i 2, art. 
112 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 
4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 i 3, art. 128 ust. 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 zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu Gminy 
Nowa Sól – Miasto w wysokości 81.356.194zł, jak 
w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje między innymi:  

1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom ustawami w kwocie 10.936.185zł, jak 
w załączniku Nr 5 do uchwały; 

2) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w kwocie 600.000zł, 

jak w załączniku Nr 6 do uchwały; 

3) dotacje na realizację zadań wspólnych reali-
zowanych na podstawie zawartych umów  
z innymi jednostkami samorządu terytorial-
nego w kwocie 1.979.672zł, jak w załączniku 
Nr 9 do uchwały. 

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy No-
wa Sól – Miasto w kwocie 91.472.839zł, jak w za-
łączniku Nr 3 do uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące kwotę 66.046.823zł, w tym: 

a) kwotę 27.925.076zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń, 

b) kwotę 3.077.566zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 2.300.000zł z przeznaczeniem na ob-
sługę długu, 

d) kwotę 881.211zł z tytułu poręczeń i gwa-
rancji; 



 

 


