
 Uchwała Nr XIII/61/2007 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 27 czerwca 2007roku 
 

 W sprawie zmian budŜetu gminy na rok  2007. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz 165 ust. 1, art.168 ust. 2 pkt  2i 6 ,art 184 ust.1 pkt 
1,2,3,4,6, 9  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.  z  2005 roku Nr 
249 poz. 2104 ze zm.) 
 
Rada Gminy  uchwala co następuje : 
 

§ 1 Zwiększa się dochody budŜetu gminy Kłodawa o kwotę  50.049,00zł 
      w tym : 

1. Dział 600 Transport i łączność -22.200,00zł 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 
§ 2440 Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek 
sektora finansów publicznych  22.200,00zł 

 
2. Dział 750 Administracja publiczna – 8.539,00 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
8.539,00 zł  
 
3.Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 19.310,00zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 
§ 2708  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin).powiatów (związków powiatów),samorządów województw ,pozyskiwane z innych 
źródeł-19.310,00zł 
 

 § 2 Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę  45.345,00zł 
       w tym : 
 

1. Dział 756  dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek      
 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa    
§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 40.827,00zł 

2. Dział 758 RóŜne rozliczenia 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
§2920 Subwencja ogólna z budŜetu państwa – 4.518,00zł 

 
§ 3 Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę     - 259.283,00zł  

      w tym: 
     1. Dział 600 Transport i łączność – 250.000,00zł 
      Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
      § 4270 Zakup usług remontowych – 150.000,00zł  
      § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – 100.000,00zł 

   
2. Dział 750  Administracja publiczna – 2.846,00zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
          § 4300  Zakup usług pozostałych  - 2.846,00zł 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 6.437,00zł 



Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 
4210  Zakup materiałów i wyposaŜenia – 6.437,00zł 

  
 § 4 Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę     942.209,00zł 

       w tym : 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –  750.000,00zł 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych –  750.000,00zł 
 
2.Dział 600 Transport i łączność – 122.200,00zł 
1) Rozdział 60014 Drogi publiczne  powiatowe  
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
100.000,00zł  
 2)Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 
 § 4270 Zakup usług remontowych  22.200,00zł 
  

3. Dział 750 Administracja publiczna –  11.385,00 zł 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
§ 4178  Wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 
§ 4218  Zakup materiałów i wyposaŜenia – 2.539,00 
§ 4308  Zakup usług pozostałych –  3.900,00 

          § 4179  Wynagrodzenia bezosobowe –  846,00 
§ 4219  Zakup materiałów i wyposaŜenia – 1.300,00 

         § 4309  Zakup usług pozostałych –  700,00 
    
  4. Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa –  25.747,00zł 
         Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 
          § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe –  2.100,00 
          § 4218  Zakup materiałów i wyposaŜenia -11.090,00 
          § 4228  Zakup środków Ŝywności -  4.500,00zł 
          § 4308  Zakup usług pozostałych – 1.560,00 
          § 4418 PodróŜe słuŜbowe krajowe – 60,00    
          § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe –  700,00 
          § 4219   Zakup materiałów i wyposaŜenia -  3.697,00 
          § 4229  Zakup środków Ŝywności -   1.500,00 
          § 4309  Zakup usług pozostałych –  520,00 
          § 4419  PodróŜe słuŜbowe krajowe –  20,00 
  
5. Dział 758 RóŜne rozliczenia –  32.877,00zł 
          Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
          §  4810  Rezerwy –  32.877,00 zł 

§ 5 1. Deficyt budŜetu w kwocie 678.222,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych 
środków,   

         jako  nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu  
       terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 78.222,00zł i    
       kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00zł.  

2. Deficyt budŜetu po zmianie wynosi   1.401.745,00zł 
 
  
   3.  Przychody i rozchody budŜetu Gminy Kłodawa na 2006 rok stanowi załącznik Nr 1 do  
       niniejszej uchwały. 
 

§ 6 § 11 ust.2Uchwały Nr VIII/40/2005 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 marca 2007roku w 



sprawie uchwalenia budŜetu gminy Kłodawa na rok 2007 otrzymuje brzmienie : 
“ § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na : 

2. sfinansowanie planowanego deficyty budŜetu w kwocie  3.600.000,00zł 
 

 § 7 Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i 
Funduszy   

     Spójności zgodnie z art, 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do Uchwały 
     Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 marca 2007roku w sprawie uchwalenia 
budŜetu   
      gminy otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

 § 8  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 

 § 9 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji  
       Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 
 

        Andrzej Legan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Kłodawa 
nr XIII/61/07 z dnia 27.06.07r. 



 
 

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW BUD śETU  
  GMINY  KŁODAWA NA 2007 ROK 

 
§ NAZWA  KWOTA  

I  Przychody ogółem 3.829.463,00 

952 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

 3.531.241,00 

955 Inne źródła ( wolne środki ) 298.222,00 

II  Dochody 19.421.157,00 

 Razem  I + II  23.250.620,00 

                                                                                                      
III  ROZCHODY  OGÓŁEM  2.427.718,00 

963 

 Spłata poŜyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
(prefinansowanie ) 

1.322.958,00 

992 
Spłata otrzymanych krajowych poŜyczek i 
kredytów 

1.104.760,00 

IV  Wydatki  20.822.902,00  

 Razem III + IV   23.250.620,00 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

 
 
Zwiększenie dochodów : 
Dział 600 kwota 22.200,00zł jest to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
Województwa Lubuskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
RóŜanki. 
Dział 750  kwota 8.539,00 zł jest dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem “Polsko-Niemieckie 
zawody wędkarskie “ O Kłodawską Rybkę”umowa o dofinansowanie zawarta ze Stowarzyszeniem 
Gmin Polskich “Pro Europa Viadrina” 
 
Dział 754 kwota 19.310,00zł jest to dofinansowanie  Mikroprojektu pod tytułem “60-lecie 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kłodawie”umowa o dofinansowanie zawarta ze Stowarzyszeniem 
Gmin Polskich “Pro Europa Viadrina” 
Zmniejszenie dochodów : 
Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007  zmniejszona została planowana 
kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 40.827,00zł i zmniejszona 
została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 4.518,00zł . 
 
Zmniejszenie wydatków budŜetowych : 
Proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 600 – w budŜecie środki przeznaczone na drogę w 
miejscowości Santocko Kolonia o kwotę 150.000,00zł i przeznaczenie tej kwoty na budowę 
wodociągu w tej samej miejscowości .  
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na  budowę chodnika w miejscowości Łośno o kwotę 
100.000,00zł ( przenosi się wydatki między paragrafami) 
Zwiększenie wydatków : 
Zwiększa się wydatki w dziale 010 o kwotę 150.000,00zł i przeznacza się na budowę wodociągu w 
miejscowości Santocko Kolonia.  
Zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 22.200,00zł  przeznacza się na modernizację drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,74km w miejscowości RóŜanki. 
Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00  jest to dotacja dla Powiatu Gorzowskiego,z 
przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Łośno , z uwagi na to,Ŝe chodnik będzie 
budowany  przy drodze powiatowej , zadanie realizowane będzie przez powiat. 
 
Dział 750 zwiększa się wydatki na zadanie realizowane w ramach Mikropreojeku pod tytułem 
“Polsko-Niemieckie zawody wędkarskie “ O Kłodawską Rybkę” zgodnie z zawartą umową ,środki 
przeznacza się a zakup nagród,obsługa zawodów , zarybianie jeziora w Kłodawie . 
 
Dział 754 zwiększa się wydatki  na zadanie realizowane w ramach Mikropreojeku pod tytułem 
“60-lecie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kłodawie”zgodnie z zawartą umową , środki  przeznacza 
się na organizację zawodów . 
  
Po przedłoŜeniu bilansu i  rozliczeniu budŜetu za rok 2006 do budŜetu na rok 2007 naleŜy 
wprowadzić  kwotę 78.222,00zł  są to środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Kwota ta 
przeznaczona zostaje na  wydatki,  które były pokryte dochodami z planowanego udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i z subwencji oświatowej jest to kwota 45.345,00zł ,natomiast 
pozostałą kwotę 32.877,00zł  z wolnych środków proponuje się  przeznaczyć  się na rezerwę 
ogólna. 

 


