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1307 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/6/07 
ZGROMADZENIA ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Łużyckiego Związku Gmin na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10  
i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), a także art. 165, 
165a, 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9, 10, ust. 2, art. 188 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 
z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 4 i 5 statu-
tu ŁZG uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Łużyckiego 
Związku Gmin na rok 2008 w wysokości 244.061zł, 
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

1) dochody bieżące: 

a) 159.977zł - składki członkowskie; 

2) dochody majątkowe: 

a) 84.084zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów 
na rzecz innych jednostek samorządu tery-
torialnego oraz związków gmin lub związ-
ków powiatów na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Łużyckiego 
Związku Gmin na rok 2008 w wysokości 272.477zł, 
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

1) wydatki bieżące – kwotę 159.977zł: 

a) 103.612zł - wynagrodzenia, 

b) 21.250zł - pochodne od wynagrodzeń, 

c) 2.615zł – odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, 

d) 2.000zł - wynajem pomieszczeń, 

e) 30.500zł - pozostałe wydatki bieżące; 

2) wydatki majątkowe – kwotę 112.500zł, które 
zostały określone w załączniku Nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 
28.416zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 28.416zł zostanie 
pokryty kredytem. 
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