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UCHWAŁA NR IV/14/06 
RADY GMINY W OTYNIU 

 
z dnia 22 grudnia 2006r. 

 
uchwała budżetowa na rok 2007 Gminy Otyń 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 3, art. 173 
ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 ppkt a, b, pkt 13, 15, ust. 2 i 3, art. 188 ust. 2 
pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
z 2005r. poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 12.151.793zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych zleco-
nych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 
2.360.745zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
52.000zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 
12.959.464zł, 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 11.435.237zł, w tym na: 

a) kwotę 5.264.620zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 270.000zł z przeznaczeniem na dotację 
dla przedszkola prowadzonego przez Zgro-
madzenie Sióstr Św. Elżbiety, kwotę 75.000zł 
na dotację zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873), kwotę 1.000zł na dotację na za-
dania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, 

c) kwotę 77.722zł z przeznaczeniem na obsługę 
długu; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.524.227zł, w tym 
dotacja celowa na pomoc finansową przeka-
zana dla powiatu na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000zł, jak  
w załączniku Nr 5. 

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 
obejmuje także: 

1) wydatki w kwocie 2.360.745zł na realizację za-
dań zleconych z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych na podstawie odręb-
nych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 

                     Gorzów Wlkp., dnia 30 sierpnia 2007r.              Nr 86 
 

TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


