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UCHWAŁA NR IV/22/07 
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 31 stycznia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2007r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 86, art. 165, 
art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 
ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Mię-
dzyrzeckiego w wysokości 53.240.788zł zgodnie  
z załącznikiem Nr 1, w tym: 

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w kwocie 4.150.450zł, jak w załączniku 
Nr 2, 

b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych powia-
tu w kwocie 6.348.240zł, jak w załączniku Nr 3, 

c) dotacje celowe związane z realizacją zadań na 
podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej w kwocie 237.549zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Mię-
dzyrzeckiego w wysokości 55.495.808zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 4, w tym: 

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

a) na wydatki bieżące kwotę 38.355.416zł, w tym: 

- wynagrodzenia (łącznie z wynagrodzenia-
mi bezosobowymi) i pochodne od wyna-
grodzeń 23.772.182zł, 

- dotacje 3.059.174zł, jak w załącznikach Nr 5 
i Nr 6, 

- wydatki na obsługę długu 433.114zł, 

- pozostałe 11.090.946zł, 

b) na wydatki majątkowe kwotę 17.140.392zł,  
w tym: 

- wydatki inwestycyjne 17.015.392zł, 

- wydatki na zakupy inwestycyjne 125.000zł. 

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

a) wydatki w kwocie 4.150.450zł na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat, załącznik Nr 7. 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wy-
sokości 2.255.020zł, który zostanie pokryty przy-
chodami z kredytów długoterminowych oraz wol-
nych środków. 

                Gorzów Wlkp., dnia 11 października 2007r.   Nr 105 
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