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UCHWAŁA NR XVIII/152/07 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 17 grudnia 2007r. 

 
w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódz-
twa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 
oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, 2, art. 167 
ust. 2 pkt 1, 2, 4, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 173, 
art. 174 ust.1, 2 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 1 - 14, ust. 2 
pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, 3 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa 
Lubuskiego na rok 2008 w wysokości 315.839.469zł, 
z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 270.388.767zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 45.450.702zł. 

2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego 
określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują 
w szczególności dotacje celowe na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-
conych ustawami w wysokości 32.674.000zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 3.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa 
Lubuskiego na rok 2008 w wysokości 338.739.469zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1) wydatki bieżące w wysokości 251.699.651zł,  
w tym na:  

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- 58.110.320zł,  

b) dotacje - 100.558.752zł, 

c) wydatki na obsługę długu - 9.314.762zł, 

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń  
- 442.700zł; 

2) wydatki majątkowe - 87.039.818zł. 

3. Wydatki związane z wieloletnimi programa-
mi inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków 
na finansowanie poszczególnych programów w la-
tach 2008 - 2010 i wydatki na zadania wynikające  
z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik Nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z po-
mocy udzielonej przez państwa członkowskie Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
a także z innych środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określa 
załącznik  Nr 5. 

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 
 

                     Gorzów Wlkp., dnia 18 kwietnia 2008r.            Nr 36 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


