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1023 
 

UCHWAŁA NR XVII/121/07 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 
ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, ust. 2 i ust. 3, art. 188 
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 
w wysokości 26.268.855zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 25.435.855zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 833.000zł. 

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 i Nr 2 
do uchwały.  

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obej-
mują w szczególności dotacje celowe na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych ustawami w wysokości 5.238.480zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 
w kwocie 29.642.294zł, zgodnie z załącznikiem  
Nr 3 i Nr 4. 

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

1) wydatki bieżące w wysokości 23.883.574zł,  
w tym kwotę na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
- 9.793.702zł, 

b) dotacje - 1.940.165zł, 

c) wydatki na obsługę długu - 355.327zł, 

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-
rancji - 179.300zł; 

2) wydatki majątkowe - w wysokości 5.758.720zł. 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obej-
muje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 5.238.480zł, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 6. 

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów w latach 
2008 - 2010 i wydatki wynikające z kontraktów wo-
jewódzkich, zostały ujęte załączniku Nr 14. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 9 czerwca 2008r.               Nr 58 
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