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UCHWAŁA NR XIII/113/07 
RADY GMINY LUBISZYN 

 
z dnia 21 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiszyn na 2008r. 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, 
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 166,  
art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 173, 
art. 176 ust. 1, art.184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14 oraz ust. 2, 3 i 4 pkt 1, art. 188 ust. 
2 pkt 1, 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uch-wala 
się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
13.924.037zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,  
w tym: 

1) dochody majątkowe - 111.000zł; 

2) dochody bieżące - 13.813.037zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwo-
cie 16.284.018zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 

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

1) wydatki bieżące w kwocie 13.454.518zł, w tym: 

a) kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia  
i pochodne 5.287.887zł, 

b) kwotę 710.594zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na wy-
datki związane z obsługą długu gminy; 

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.829.500zł, w tym 
na: 

a) kwotę 300.000zł na pomoc udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) realizację wieloletnich programów inwesty-
cyjnych w latach 2008 - 2013, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 3 do uchwały. 

3. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2008r., zgod-
nie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

4. Z kwoty wydatków § 2 ust. 1 przeznacza się 
kwotę 213.100zł na wydatki związane z programami 
projektami realizowanymi ze środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwa-
ły. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 
2.359.981zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z: 

                     Gorzów Wlkp., dnia 18 lipca 2008r.                   Nr 75 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 

 

 

 

 


