
Uchwała Nr XVII/102/07 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 05 grudnia 2007r. 
 

 
w sprawie  zmian budŜetu  gminy Kłodawa na 2007 rok . 
 
 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 art.165 ust.4, art.184 ust. 1 
pkt 1,    
2 ,7 i 14 ustawy  z dnia 30 czerwca  2005r.o finansach publicznych  (Dz.U. Z 20 grudnia 2005 
roku  Nr 249 poz.2104 ze zm.). 

 
Rada Gminy uchwala co następuje : 
 

§ 1  Zwiększa się dochody budŜetu gminy Kłodawa o kwotę – 578.798,00 zł    
      w tym : 
    1.  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 325.000,00zł 
         Rozdział 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 
         § 0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  - 300.000,00zł 
         § 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek   
         samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   
         oraz innych umów o podobnym charakterze – 25.000,00zł  
 

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 3.850,00zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 
§0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych   - 1.650,00zł 
§0970 Wpływy z róznych dochodów – 2.200,00zł 
 

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 186.000,00zł 
Rozdział 75616  Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i 
darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 186.000,00zł 
 

4. Dział 758 RóŜne rozliczenia – 30.000,00zł 
Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 
§ 0920 Pozostałe odsetki – 30.000,00zł 

 
5. Dział 801 Oświata i wychowanie  - 8.246,00zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.462,00zł 
§ 2030  Dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin) – 1.462,00zł 
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 6.784,00zł 
§ 2030  Dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin) 6.784,00z 
 

6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.702,00zł 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
§ 2030  Dotacje celowe otrzymywane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin (związków gmin)  10.702,00zł 

 
 



7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000,00zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
§ 0690 Wpływy z róznych opłat – 15.000,00zł 

 
§ 2  Zwiększa sie wydatki  budŜetu gminy Kłodawa o kwotę  578.798,00zł 
      w tym : 
        
    1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –  556.000,00zł 
        Rozdział 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 
        § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek  
        organizacyjnych – 556.000,00zł 
 
    2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 3.850,00zł 
       Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 
       § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 550,00zł 
       § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia – 3.300,00 
   

3. Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.784,00zł 
 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.462,00zł 

      § 2590 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej   
       przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   

        1.462,00zł  
   Dotacja dla Zespołu Szkół Kłodawa – 486,00zł  
   Dotacja dla Zespołu Szkół RóŜanki –  976,00zł  
    

     2)  Rozdział 80195 Pozostała działalność 
       § 2590 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej   
       przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   
       -6.784,00zł  
       Dotacja dla Zespołu Szkół Kłodawa 
 
   4.  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.702,00zł 
       Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
       § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – 10.702,00zł  
 
§ 3 Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budŜetowego , zmiany    
      polegają  na : 
– zwiększa się  przychody o kwotę 100.000,00zł 
– zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 60.000,00zł 
– zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000,00zł 
– zwiększa się stan środków na koniec roku o kwotę 10.000,00zł 

 
 
 § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
 § 5  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji     
       Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa . 
 

 
     Przewodniczący Rady Gminy 

 
     Andrzej Legan  

 
Uzasadnienie do projektu Uchwały 



 
Zwiększenie dochodów; 
 Dział 700 wpływy ze sprzedaŜy mienia są większe o kwotę 300.000,00 zł niŜ zaplanowano w 
budŜecie na 2007r. 
Dział 754 dochody ze sprzedaŜy dwóch samochodów OSP – 1.650,00zł i wpływ za reklame 
na budynku remizy OSP w RóŜankach 2.200,00zł 
Dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany z Urzędów Skarbowych – 
wykonanie większe od planowanych dochodów o kwotę 186.000,00zł 
Dział 758 dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 
30.000,00zł 
Dział 801 –  dotacja celowa z budŜetu państwa z  przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w 
Kłodawie  na monitoring wizyjny-6.784,00zł ,dotacja w kwocie 1.462,00zł na nauczanie 
języka angielskiego 
Dział 854 – dotacja celowa  z budŜetu państwa  na stypendia dla uczniów – 10.702,00zł 
Dział 900 wplywy z tytułu opłat za przyłącza wody i kanalizacji – 15.000,00zł 
 
Zwiększenie wydatków. 
 
Dział 700 wydatki w kwocie  559.850,00zł przeznacza się na rozliczenia finansowe z Agencją 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 
Dział 754 wydatki na zakup materiałów dla OSP Kłodawa  i RóŜanki – 3.850,00zł 
Dział 801 – dotacja na zakup i instalacje monitorigu wizyjnego w Zespole Szkół Kłodawa 
6.784,00zł , na nauczanie języka angielskiego w pierwszej i drugiej klasie dotacja dka Zsz 
Kłodawa- 486,00zł dotacja dla Zsz RóŜanki – 976,00zł 
Dział 854 – środki na inną pomoc   dla uczniów z terenu gminy Kłodawa – 10.702,00zł 
Zmiana planu przychodów i wydatków spowodowana jest większą ilością zleceń na prace  
wykonywane przez  Zakład Komunalny RóŜanki , w wyniku których wzrastają przychody 
Zakładu.  
 
 
 


