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1778 
 

UCHWAŁA NR XXVII/198/05 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
uchwała budżetowa na 2006 rok Gminy Zabór 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, 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 z późn. zm.) oraz art. 109, 
art. 110, art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 116 ust. 1, 
art. 120, art. 122, art. 124 ust. 1 - 4, art. 128 ust. 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 6.682.289zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

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

1) dotację na realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw w kwo-
cie 930.248zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwa-
ły; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
36.000zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 6.914.032zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 

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

1) wydatki bieżące na kwotę 5.928.709zł, w tym: 

a) kwotę 2.786.758zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 985.323zł. 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 
obejmuje także: 

1) wydatki w kwocie 930.248 zł na realizację za-
dań zleconych z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych na podstawie 
odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

2) wydatki w kwocie 36.000zł na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, jak  
w załączniku Nr 4 do uchwały; 

                 Gorzów Wlkp., dnia 10 listopada 2006r.            Nr 95 
 

TREŚĆ: 
Poz.:  





 


