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1536 
 

UCHWAŁA NR III/6/06 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
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 i pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165, art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 2 pkt 2, 
art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
ust. 2 i 3, art. 173 ust. 1 i 4, art. 188 ust. 2 i art. 195 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
31.412.874zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
34.612.874zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy in-
westycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załączni-
kiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007r.). 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wy-
sokości 3.200.000zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z kredytu bankowego. 

2. Przychody budżetu w wysokości 4.200.000zł. 

3. Rozchody budżetu w wysokości 1.000.000zł 
stanowią spłaty kredytów, które zostaną pokryte 
wolnymi środkami jako nadwyżka środków pie-

niężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikają-
ca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną  
w wysokości 66.905zł. 

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 265.000zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.500zł na 
realizację zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych.  

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500zł na reali-
zację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej 
kwocie dla:  

1) gospodarstwa pomocniczego jednostki bu-
dżetowej: przychody – 194.000zł, wydatki  
- 200.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 6 listopada 2007r.          Nr 117 
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