
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

UCHWAŁY 
 

1311 - Nr XV/126/07 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Gminy Zielona 
Góra na 2008r. ............................................................................………………………………………………..  5785 

1312 - Nr XV/91/07 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu 
Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008 ...................…………………………………………………...............  5811 

1313 - Nr XIII/69/07 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Trzebiechów na rok 2008 …...................................…………………………………………................  5837 

1314 - Nr XIII/85/07 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy 
Siedlisko na 2008r. ................................................……………………………………………………...............  5851 

1315 - Nr X/57/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Świdnica na rok 2008 ............................................……………………………………………………...............  5864 

1316 - Nr XI/63/07 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2007r. uchwała budżetowa na 2008r. Gminy 
Tuplice ................................................………………………....……………………………...............................  5880 

 
====================================================================================== 
 

1311 
 

UCHWAŁA NR XV/126/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 18 grudnia 2007r. 

 
w sprawie budżetu Gminy Zielona Góra na 2008r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 - 2, art.168, 
art. 173 ust. 1 - 4, art. 174 ust. 1 i ust. 3, art. 184 
ust. 1 - 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Zie-
lona Góra na 2008r. w wysokości 37.712.417zł, jak 
w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 36.622.417zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.090.000zł. 

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

1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie 
z zakresu administracji rządowej i innych za-
dań zleconych na podstawie odrębnych ustaw 
w kwocie 4.718.137zł, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały;    

 

2) dotacje z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gminy w kwocie 
501.100zł; 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w kwocie 170.000zł, 
jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Zie-
lona Góra na 2008r. w kwocie 46.484.755zł, jak  
w załączniku Nr 2 do uchwały.  

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

1) wydatki bieżące kwotę 33.336.955zł, w tym: 

a) kwotę 15.379.234zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

b) kwotę 1.819.300zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 450.000zł na wydatki związane z ob-
sługą długu gminy; 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 30 lipca 2008r.                   Nr 83 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


