
Uchwała Nr XVI/86/07
Rady Gminy Kłodawa

z dnia 31 października 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. 166 ust. 4 ,184 ust. 1 pkt 1,
2 ,5 ,6 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 –   82.361,00zł
    w tym :
1.Dział 750 Administracja  publiczna – 4.300,00zł
   Rozdział 75095 Pozostała działalność
   § 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 – 3.200,00zł
        § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów – 1.100,00zł 

2.  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz 
             sądownictwa –  14.430,00 zł
           Rozdział 75108  Wybory do Sejmu i Senatu
           §  2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z  
             zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) 

    ustawami  -   14.430,00 zł

  3.  Dział 801 Oświata i wychowanie - 4.302,00zł
   1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.281,00zł
    § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań   
     bieŜących   gmin ( związków gmin) – 1.281,00 zł
  2) Rozdział 80110 Gimnazjum – 3.021,00zł
   § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań   
    bieŜących   gmin ( związków gmin) –  3.021,00zł

        4. Dział 851 Ochrona zdrowia – 9.916,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 

         § 2320 Dotacje  celowe otrzymane  z powiatu   na  zadania bieŜące realizowane   na podstawie 
         porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    – 9.916,00zł

           
        5.Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza – 49.413,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
    § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań   

           bieŜących   gmin ( związków gmin) –  49.413,00zł
        
 

§ 2  Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę – 462.643,00 zł
           w tym :



          Dział 600 Transport i łączność – 462.643,00zł
          Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
          §  6298  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów 
           (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskiwane z innych źródeł – 
          462.643,00 zł

   § 3 Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę  580.417,00 zł
         w tym :
        1.  Dział 600 Transport i łączność –  567.417,00zł
           Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
          § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – 462.643,00 zł
          § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych –  104.774,00zł

2. Dział 758 RóŜne rozliczenia – 13.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
§ 4810 Rezerwy – 13.000,00zł

 § 4  Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę   - 200.135,00zł
        w tym :

1. Dział 600 Transport i łączność –  104.774,00zł
1)Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 37.450,00zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
– 37.450,00zł

         2)  Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  - 67.324,00zł
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  - 67.324,00zł
      
        2  Dział 750 Administracja  publiczna – 4.300,00zł
            Rozdział 75095 Pozostała działalność
             §  4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia –  4.300,00zł

        3.  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz 
             sądownictwa –  14.430,00 zł
           Rozdział 75108  Wybory do Sejmu i Senatu
           §  3030 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.920,00 zł
           §  4170 -Wynagrodzenia bezosobowe – 2.510,00zł
           §  4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 1.280,00zł
           §  4300 – Zakup usług pozostałych – 1.120,00 zł
           §  4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe – 1.600,00 zł

     4.  Dział 801 Oświata i wychowanie -   12.302,00zł
1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe –  8.281,00zł

§  2590 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną – 8.281,00 zł
- dotacja dla Zespołu Szkół w Kłodawie -  2.500,00zł
- dotacja dla Zespołu Szkół w RóŜankach – 5.781,00zł

2) .Rozdział 80110 Gimnazjum – 3.021,00 zł
§  2590 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty



prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną – 3.021,00zł
-  dotacja dla Zespołu Szkół w RóŜankach – 3.021,00 zł

 3) Rozdział 80104 Przedszkola – 1.000,00zł
       §  2590 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty  
      prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez      
     osobę fizyczną – 1.000,00zł
      - dotacja dla Przedszkola Kłodawa – 1.000,00zł

4.   Dział 851 Ochrona zdrowia – 9.916,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 
§ 4270 -Zakup usług remontowych – 9.916,00zł

      
      5.  Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.413,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 5.000,00zł
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów -  49.413,00 zł

  § 5   Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i  
         Funduszy Spójności   do  Uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 marca
         2007 roku w sprawie  uchwalenia budŜetu gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
         niniejszej uchwały .

   § 6  Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2010
Uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

  § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legan 



Uzasadnienie do  Uchwały Nr XVI/86/ 07 Rady Gminy Kłodawa z dnia  31.10.07

Zwiększenie dochodów
Dział 750 zwiększa się dochody o kwotę 4.300,00zł śa to dochody uzyskane przez sołectwo
Kłodawa – 3.970,00zł  i RóŜanki – 330,00zł
Dział 751 kwota 14.430,0zł jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie
kosztów wyborów do Sejmu i Senatu.
Dział 801 kwota 4.302,00 zł jest to dotacja  z Lubuskiego Kuratorium Oświaty z
przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w RóŜankach na program wycieczek edukacyjnych dla
dzieci i młodzieŜy do miejsc pamięci narodowej.
Dział 851 kwota 9.916,00zł jest do dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na zmianę ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie.

Zmniejszenie dochodów
Dział 600  o kwotę 462.643,00zł , w budŜecie gminy na rok 2007 planowano dochody z
funduszy unijnych, z uwagi na brak naboru wniosków zaplanowane  środki  nie wpłyną do
budŜetu.

Zmniejszenie  wydatków
Dział 600 o kwotę 567.417,00zł z planu wydatków z uwagi na brak środków z funduszy UE
nie będzie realizowane zadanie Budowa ścieŜki pieszo-rowerowej Santocko – Rybakowo
kwotę 104.774,00zł z § 6059 przenosi się na inne zadanie w tym samym dziale.
Dział 758 o kwotę 13.000,00zł  zmniejsza się rezerwę ogólną i przeznacza się na dotację dla
szkół  i stypendia dla uczniów.

Zwiększenia wydatków
Dział 600  zwiększa się wydatki o kwotę  104.77,00 zł z czego 37.450.00zł przeznacza się na
pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w miejscowości Łośno , a kwotę 67.324,00zł
na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.
Dział 751 kwota 14.430,00zł środki na pokrycie diet komisji wyborczej do Sejmu i Senatu,
zakup materiałów potrzebnych dla komisji,koszty dojazdu członków komisji,obsługa
informatyczna.
Dział 801 kwota 12.308,00zł jest to dotacja dla szkoły w Kłodawie – 2.500,00zł na nagrody z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, dotacja dla szkoły w RóŜankach – 8.808,00zł z tego
4.500,00zł z przeznaczeniem na   nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  oraz kwota
4.308,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej dla
dzieci i młodzieŜy, zwiększa się dotacje dla Przedszkola Kłodawa o kwotę 1.000,00zł z
przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji
Dział 851 zwiększa się o kwotę 9.916,00zł  na zmianę ogrzewania w budynku przychodni w
Kłodawie.
Dział 854 zwiększa się o kwotę 54.413,00zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce
kwota 5.000,00zł  – środki z rezerwy , kwota 49.413,00zl na pomoc materialną dla uczniów
środki z dotacji


