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UCHWAŁA NR XXII/175/05 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 14 grudnia 2005r. 

 
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2006r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d  
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1, 2 i 4, art. 116 
ust. 1 - 4 art. 122, art. 124 ust. 1 - 3, art. 128 ust. 2 
pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.  
Nr 15 poz. 148 ze zm.), uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy  
w wysokości 16.786.936zł jak w załączniku Nr 1 do 
uchwały. 

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

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-
cję zadań zleconych gminie z zakresu admini-
stracji rządowej w kwocie 1.838.373zł jak w za-
łączniku Nr 3 do uchwały; 

2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w kwocie 45.000zł jak w załączniku 
Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-
sokości 16.771.618zł jak w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

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