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1350 
 

UCHWAŁA NR XII/81/07 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 12 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2008 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,  
art. 165a, art. 166, art. 173 ust. 1 - 4, art. 184 ust 1, 2, 3, 
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 
12.343.616zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 

- dochody bieżące w wysokości 12.058.316zł, 

- dochody majątkowe w wysokości 285.300zł. 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 
12.343.616zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 10.129.349zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2.214.267zł. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy in-
westycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 3. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z funduszy struktural-

nych i Funduszu Spójności w wysokości 6.236zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 299.220zł, 
rozchody w wysokości 299.220zł, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 5. 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 29.000zł; 

2) celową w wysokości 1.000zł, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego; 

3) celową w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem 
na wydatki inwestycyjne. 

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją za-
dań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem Nr 6. 

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.200zł na 
realizację zadań określonych w Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. 

                      Gorzów Wlkp., dnia 20 sierpnia 2008r.            Nr 88 
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