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UCHWAŁA NR XV/117/07 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d i i 
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 165a, art. 173 
ust. 1 i 2, art. 175 ust. 1, art. 184, art.188 ust. 2  
i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wy-
sokości 51.813.268zł, jak w załączniku Nr 1 do uch-
wały, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 49.750.238zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 2.063.030zł. 

2. W ogólnej kwocie dochodów, o której mowa 
w ust. 1, określa się: 

1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych gminie ustawami w kwocie 7.893.220zł, 
jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 

2) dotacje na realizację zadań bieżących przejętych 
przez gminę realizowanych na podstawie zawar-
tych umów i porozumień w kwocie 182.800zł, 
jak w załączniku Nr 7 do uchwały; 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 
w kwocie 717.800zł; 

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w kwocie 400.000zł, 
jak w załączniku Nr 5 do uchwały; 

5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na do-
finansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finan-
sów publicznych w kwocie 47.030zł, jak w za-
łączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wyso-
kości 70.394.083zł, 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 44.906.473zł, w tym: 

a) kwotę 19.929.196zł na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 2.898.600zł na dotacje, 

c) kwotę 370.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu gminy, 

                     Gorzów Wlkp., dnia 4 czerwca 2008r.                Nr 56 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 


