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1133 
 

UCHWAŁA NR III/16/07 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 16 lutego 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cybinka na 2007r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 
pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,  
art. 173, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2014 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 12.422.737zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych gminie (związkom gmin) ustawami  
w kwocie 2.404.440zł, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami admi-
nistracji rządowej w kwocie 20.000zł; 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

80.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-
sokości 15.547.014zł, jak w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

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

1) wydatki bieżące kwotę 12.091.014zł, w tym: 

a) kwotę 4.942.005zł na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 1.037.120zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 20.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu gminy; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.456.000zł, jak 
w załączniku Nr 7 do uchwały, w tym: 

a) kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na dota-
cje celowe dla zakładów budżetowych. 

3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. b przeznacza się na: 

1) dotacje przedmiotowe kwotę 486.920zł, w tym: 
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