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1591 
 

UCHWAŁA NR IV/14/2006 
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i oraz 
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada 
Miejska w Małomicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
16.144.843zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
17.132.687zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 9.700.988zł, z tego: 

a) wynagrodzenia w kwocie 2.974.798zł, 

b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 567.114zł, 

c) dotacje w kwocie 1.037.362zł, 

d) wydatki na obsługę długu w kwocie 74.800zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.431.699zł, 

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 zadania inwestycyjne w 2007r., 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w wysokości 6.585.618zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
987.844zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 342.962zł; 

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 644.882zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 1.577.914zł, 
rozchody w wysokości 590.070zł, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 6. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną  
w kwocie 50.000zł. 

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem Nr 7. 
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