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1679 
 

UCHWAŁA NR III/19/2006 
RADY GMINY W PRZEWOZIE 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przewóz na rok 2007 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
7.763.693zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
7.014.361zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2007 – 2010, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 5. 

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 
749.332zł z przeznaczeniem na:  

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie  
- 749.332zł. 

2. Rozchody w wysokości 749.332zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 7. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 50.000zł; 

2) celową w wysokości - 50.000zł, z przeznacze-

niem na:  

a) wydatki bieżące w kwocie - 50.000zł. 

§ 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 2. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000zł 
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000zł na 
realizację zadań określonych w gminnym progra-
mie profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

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

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.320.074zł, 
wydatki – 1.320.074zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 6.  

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 
(zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budże-
towych: dochody – 60.000zł, wydatki – 60.000zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 8. Dotacje przedmiotowe dla:  

1. Zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Ko-
munalnej): 
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