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1205 
 

UCHWAŁA NR XIX/111/07 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165 ust.1, 2, 3, 4, art. 166, art. 175 ust. 1, 
art. 168 ust. 2 pkt 2, 3, art. 173 ust. 1, 4 art. 184 ust. 1 
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2, ust. 3,  
art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 
42.850.708zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.  

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa  
w ust. 1 obejmuje:  

1) dochody bieżące w kwocie 33.928.348zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 8.922.360zł. 

3. Kwota dochodów, o których mowa w ust. 2 
pkt 1 obejmuje: 

1) dotacje na realizacje zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych, zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw w kwo-
cie 5.879.910zł, jak w załączniku Nr 8 do uch-
wały; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w kwocie 253.273zł, 

jak w załączniku Nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-
sokości 44.763.019zł, jak w załączniku Nr 2 do uch-
wały.  

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza się na:  

1) wydatki bieżące kwotę 34.758.139zł, w tym:  

a) kwotę 15.367.204zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-
rancji 17.800zł, 

c) kwotę 1.163.000zł z przeznaczeniem na do-
tacje z budżetu gminy zgodnie z załączni-
kiem Nr 4, 

d) kwotę 225.000zł z przeznaczeniem na wy-
datki związane z obsługą długu gminy; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.004.880zł; 

3) z kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b 
przeznacza się na pozostałe dotacje: 

a) na zadania związane z upowszechnianiem 
kultury 815.000zł, 
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