
 
 

   Uchwała Nr XXIV/170/08 
Rady Gminy Kłodawa  

z dnia 10 września  2008 roku 
 

 W sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym  

( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)  art.165 ust 1 oraz art.168 ust.2 pkt 6  , art.184 
ust.1 pkt 1,2,3,4,14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami). 
 
Rada Gminy uchwala co następuje : 
 
 
§1 Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę  132.526,00 zł , tak jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały . 
 
§ 2 Zwiększa sie wydatki budŜetu gminy o kwotę 430.747,00zł oraz  przenosi się wydatki 
między działami, tak  jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Uchwały.  
 
§ 3  1. Deficyt w kwocie 298.221,00 zł 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 298.211,00zł 
 2. Deficyt budŜetu po zmianie wynosi 2.784.196,00 zł 
 
§ 4 Przychody i rozchody budŜetu Gminy Kłodawa na rok 2008 stanowi załącznik Nr 3 do 
niniejszej Uchwały . 
 
§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 6 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu Gminy Kłodawa. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/Andrzej Legan / 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

DOCHODY: 
Dział 700 -dochody z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego uŜytkowania gruntów na 
własność, za  umieszczoną reklamę na budynku biblioteki gminnej. 
Dział 710 - darowizna  
Dział 750 - dochody ze sprzedaŜy specyfikacji, dochody sołectw sołectwo Kłodawa -
8.637,00zł,Santocko 263,00zł, Łośno 420,00zł , Chwalęcice - 100,00 zł 
Dział 754 dochód uzyskany ze sprzedaŜy samochodu OSP Łośno 
Dział 756  większe wpływy niŜ planowano z opłat za czynności cywilno prawne , dochody 
przekazywane przez Urzędy Skarbowe , wpływy za koszty upomnień, 
Dział 758 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych,odszkodowanie z ubezpieczenie za uszkodzenie mienia , 
Dział 801 dochody uzyskane przez Zespół Szkół w RóŜankach za wynajem hali sportowej i 
autobusu, 
Dział 852 dochody z tytułu realizacji zadania rządowedo jest to 50% wyegzekwowanej zaliczki 
alimentacyjnej, 
Dział 853 pomoc finansowa z Powiatu na dofinansowanie bieŜącej działalności Warsztatu Terapi 
Zajęciowej, 
Dział 900 środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z przeznaczeniem na recykling porzuconych pojazdów, 
Dział 921 dochody w tym dziale to zwrot środków za zrealizowany i rozliczony projekt w roku 
2007, projekt zrealizowany w ramach  programu INTERREG III A, 
Dział 926  rozliczenie z roku ubiegłego  dotacji przez Klub Sportowy. 
 
WYDATKI : 
 
Dział 600 - zwiększa się wydatki na transport zbiorowy, wzrost dopłaty do MZK, 
Dział 750 -  wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup nowego serwera do Urzędu Gminy , 
Dział 754 -  Zwiększa się wydatki na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Kłodawa, 
Dział 758 - zwiększa się rezerwę ogólną , 
Dział 801 - w tym działe dokonuje się zmina wydatków  w związku ze zmianą organizacyjną 
szkół,  
Dział 851 - zwiększa się wydatki na remont budynku przychodni w RóŜankach , 
Dział 852 - zmniejsza się wydatki i przenosi się do działu 853 - wniosek GOPS  
DZiał 853 - zwiększa się wydatki na dotację dla WTZ Chwalęcice, oraz na  projekt realizowany 
przez GOPS, 
Dział 900 - zwiększa się wydatki na recykling wycofanych z eksploatacji  pojazdów,  środki 
pochodzą z dotacji NFOŚiGW , 
Dział 921 -  zwiększa się wydatki ze środków, które zostały zwrócone za rozliczony projekt w 
2007r.    
 


