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UCHWAŁA NR IV/16/07 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 25 stycznia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kożuchów na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 
ust. 1, 2 i 4, art. 167, art. 168 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 6, 
art. 173 ust. 1 - 4, art. 184 ust. 1 - 3 i art. 188 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź-
niejszymi zmianami ) Rada Miejska w Kożuchowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
30.530.116zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
35.773.846zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie  
z załącznikiem Nr 4. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
5.243.730zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z:  

1) zaciąganych kredytów; 

2) zaciąganych pożyczek; 

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego, w tym wy-
nikających z rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych. 

2. Przychody budżetu w wysokości 7.985.490zł, 
rozchody budżetu w wysokości 2.741.760zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 5. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1)  ogólną w wysokości 80.000zł; 

2) celową w wysokości 150.000zł, z przeznacze-
niem na:  

a) wydatki bieżące oświatowe w kwocie 
150.000zł. 

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 6.  

2. Dochody i wydatki związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej wykonywa-
nych na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

                     Gorzów Wlkp., dnia 8 października 2007r.   Nr 103 
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