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1285 
 

UCHWAŁA NR XXV/363/07 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 20 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 
oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, 
pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 86, art. 165, 
art. 166, art. 168 ust. 1, art. 173 ust. 1 i 2, art. 184 
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 
prawach powiatu - 362.479.160zł: 

1) źródła dochodów miasta - 259.897.641zł: 

     dochody bieżące - 228.152.191zł, w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnych  
- 62.692.940zł, 

b) dochody z majątku komunalnego - 4.981.740zł, 

c) udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa - 66.328.000zł, 

d) subwencja ogólna - 47.739.853zł, 

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych - 1.900.000zł, 

f) dotacje celowe z budżetu państwa na za-
dania bieżące z zakresu administracji rzą-
dowej i inne zadania zlecone gminie usta-
wami - 34.970.091zł, 

g) dotacje celowe na zadania bieżące realizo-
wane przez gminę na podstawie porozu-
mienia z organami administracji rządowej  
- 30.000zł, 

h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadań bieżących własnych gmi-
ny - 4.441.035zł, 

i) dochody z pomocy zagranicznej - 65.310zł, 

j) pozostałe dochody własne - 5.003.222zł, 

     dochody majątkowe - 31.745.450zł, w tym: 

a) dochody z majątku komunalnego  
- 28.381.000zł, 

b) dochody z pomocy zagranicznej  
- 3.364.450zł; 

2) źródła dochodów powiatu - 102.581.519zł: 

dochody bieżące – 102.581.519zł, w tym: 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 24 lipca 2008r.                    Nr 79 
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