
 
 
 
 

 
 
 
 

           
               UCHWAŁY 

 
1055 - Nr XVII/119/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na rok 

2008............................................................................................................................................................  4273 
1056 - Nr XII/69/07 Rady Gminy Zabór z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Zabór na rok 2008……………..………………………………………………………………………………......  4297 
1057 - Nr XX/71/07 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2007r. uchwała budżetowa na rok 2008 

Gminy Otyń…………………………………………………...........................................................................  4323 
1058 - Nr XVI/56/07 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Zbąszynek na 2008r……...............................................................................................................  4347 
 
=================================================================================== 

 

1055 
 

UCHWAŁA NR XVII/119/07 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 
z dnia 21 grudnia 2007r. 

 
w sprawie budżetu na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165, 166, 168, ust. 2 pkt 2, art.173, art. 184 
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ust. 2 
i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 
w wysokości 34.570.501zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 33.690.001zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 880.500zł. 

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obej-
muje: 

1) dochody związane z realizacja zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleco-
nych ustawami w wysokości 6.882.470zł, zgod-
nie z załącznikiem Nr 3. 

3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 
w wysokości 37.370.501zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2.  

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

1) wydatki bieżące w wysokości 30.774.601zł,  
w tym na:   

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń - 14.355.057zł, 

b) dotacje - 1.510.000zł, 

c) wydatki na obsługę długu - 323.452zł, 

d) wydatki przypadające do spłaty w roku bu-
dżetowym zgodnie z zawartą umową z ty-
tułu poręczeń – 494.000zł; 

2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 
6.595.900zł. 

3. Limity wydatków związanych z wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wy-
datków na finansowanie poszczególnych progra-
mów w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem 
Nr 5. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 16 czerwca 2008r.              Nr 61 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


