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1226 
 

UCHWAŁA NR IV/21/2006 
RADY GMINY ZWIERZYN 

 
z dnia 28 grudnia 2006r. 

 
uchwała budżetowa na 2007r. Gminy Zwierzyn 

 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 
art. 175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2014 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 
11.450.934,50zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały 
budżetowej. 

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
w zakresie administracji rządowej innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw w kwo-
cie 1.925.890zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwa-
ły budżetowej, 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w kwocie 55.000zł, 
jak w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 11.234.274,50zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały 
budżetowej. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-

znacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące kwotę 7.961.644zł, w tym: 

a) kwota 3.687.785zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwota 255.550zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwota 20.464zł z przeznaczeniem na obsługę 
długu publicznego; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.283.190,50zł, 
w tym na realizację wieloletnich programów 
inwestycyjnych 3.124.190,50zł, jak w załączni-
ku Nr 3 do uchwały budżetowej; 

3) wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków budżetu Unii Europejskiej okre-
ślonych w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o fi-
nansach publicznych przedstawia załącznik  
Nr 3a do uchwały budżetowej; 

4) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. b przeznacza się na dotacje dla: 

a) instytucji kultury kwotę 199.000zł, jak w za-
łączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, 

b) na zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm.) kwotę 45.500zł, 

                     Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2007r.              Nr 88 
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