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1086 
 

UCHWAŁA NR XV/104/07  
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 21 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 
oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 165, art. 165a, 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 Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
22.609.971zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 

1) bieżące w kwocie 11.285.238zł; 

2) majątkowe w kwocie 11.324.733zł. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
24.629.488zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 

1) bieżące w kwocie 10.532.237zł, w tym w szcze-
gólności: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń w wysokości 4.660.057zł, 

b) dotacje w wysokości 325.682zł, 

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 
50.000zł; 

2) majątkowe w kwocie 14.097.251zł. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008r.). 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności w wysokości 32.472.520zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
2.019.517zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.019.517zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 2.019.517zł, 
rozchody w wysokości 0zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 5. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy 

1) ogólną w wysokości 150.000zł; 

2) celową w wysokości 50.000zł z przeznacze-
niem na zarządzanie kryzysowe. 
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