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1105 
 

UCHWAŁA NR XVIII/86/07 
RADY GMINY NOWA SÓL 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 
oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 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 na-
stępuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
13.277.469zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. W tym 
dochody bieżące w wysokości 13.157.969zł, do-
chody majątkowe 119.500zł. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysoko-
ści 15.224.584zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się na: 

1) wydatki bieżące kwotę 11.416.274zł: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń kwotę 4.173.488zł, 

b) wydatki związane z obsługą długu 
gminy 258.000zł, 

c) dotacje 889.825zł; 

2) wydatki majątkowe kwotę 3.808.310zł,  
w tym dotacje na zadania inwestycyjne 
180.000zł. 

3. Limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne w latach 2008 – 2011, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
1.947.115zł, który zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 

2. Przychody budżetu w wysokości 3.251.188zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

3. Rozchody w wysokości 1.304.073zł, zgod-
nie z załącznikiem Nr 5.  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 65.000zł; 

2) celową w wysokości - 65.000zł, z przezna-
czeniem na: 

a) wydatki związane z zarządzaniem kry-
zysowym 5.000zł, 

b) wydatki inwestycyjne 60.000zł. 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 26 czerwca 2008r.            Nr 67 
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