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1441 
 

UCHWAŁA NR IV/16/06 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 

z dnia 28 grudnia 2006r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 
pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst  
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i ust. 4, 
art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, ust. 3 
i 4 usta-wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
20.346.554zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
19.325.253zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

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

1) wydatki bieżące kwotę 11.537.599zł, w tym: 

a) kwotę 5.611.937zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 132.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu gminy, 

c) kwotę 787.700zł z tytułu dotacji udzielanych 
dla: 

- gminnych instytucji kultury na łączną 
kwotę 704.000zł,  

- na pomoc finansową udzielaną między jst 
na dofinansowanie własnych zadań bie-
żących w kwocie 1.200zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3, 

- podmiotów należących i nienależących do 
sektora finansów publicznych na łączną 
kwotę 82.500zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 4; 

2) wydatki majątkowe kwotę 7.787.654zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 5. 

3. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 6. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
i Funduszy Spójności w wysokości 7.256.729zł, zgod-
nie z załącznikiem Nr 7.  

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 
1.021.301zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę 
rat kredytu i pożyczek. 

2. Przychody budżetu w wysokości 2.886.932zł, 
rozchody w wysokości 3.908.233zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 8. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wy-
sokości 107.000zł. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 19 października 2007r.  Nr 108 
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