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UCHWAŁA NR XV/79/07 
RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 
z dnia 18 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 
i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2, 3, 
4, art. 166 ust. 1, 2, 3, art. 168 ust. 1, 2 pkt 3, art. 173, 
art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, ust. 2, pkt 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 
ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 
Nr 249, poz. 2104. ze zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 12.730.000zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

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

1) dochody bieżące w kwocie 12.369.750,50zł,  
w tym m.in.: 

a) dotacje na realizację zadań zleconych 
gminie z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych na podstawie odręb-
nych ustaw w kwocie 2.432.270zł, jak w za-
łączniku Nr 3 do uchwały, 

 

b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu w kwocie 95.000zł, jak  
w załączniku Nr 7 do uchwały; 

2) dochody majątkowe w kwocie 360.249,50zł,  
w tym m.in. wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych oraz wpływy z tytułu odpłatne-
go nabycia prawa własności oraz prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 14.440.000zł, 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 11.277.000zł, w tym: 

a) kwotę 4.810.281zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 701.800zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 150.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu gminy, 

                     Gorzów Wlkp., dnia 23 kwietnia 2008r.           Nr 38 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


