
  
  Uchwała Nr  XXVIII/213/2008  

Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 29 grudnia  2008 r. 

 
 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.184 ust.1 pkt 1,2 ,ust. 3 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  40.100,00 zł , tak jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały . 
 
§ 2 Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę  40.100,00zł  , tak  jak w załączniku Nr 2 do 
niniejszego Uchwały. 
 
§ 3 Załącznik Nr 6 o dochodach i wydatkach związanych  z realizacją zadań określonych w 
programie  profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 
2008r.  do Uchwały BudŜetowej Nr XVIII/106/2007 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 
2007 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2008rok otrzymuje brzmienie tak jak w 
Załączniku Nr 3   
 
§ 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 
 
Dochody: 
Dział 600 środki pochodzące z pomocy udzielanej między jst - pomoc z Powiatu Gorzowskiego. 
Dział 750 - Dochody sołectwa Kłodawa z dzierŜawy terenów koło jeziora. 
Dział 710  porozumienie z   Zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie ekofizjografii do studium 
zagospodarowania przestrzennego opracowanie dotyczy przebiegu drogi obwodowej od miejscowości RóŜanki do 
m. Santocko. 
Dział 756 wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. 
 
 
 
Wydatki: 
Dział 600  wydatki na budowę ścieŜki w  Rybakowej. 
Dział 750 zwiększa się wydatki dla Sołectwa Kłodawa 
Dział 710 wydatki na opracowanie ekofizjografii  
Dział 756 wydatki na zadania związane z profilaktyką  rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 



 
Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXVIII/213/08 

Rady Gminy Kłodawa  z dnia  29.12.08r. 
 
 
 
 

   DOCHODY I WYDATKI ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH ORAZ 

ZWALCZANIE NARKOMANII W 2009 ROKU 
   
 
 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota ( zł) 

    DOCHODY OGÓŁEM   93.100,00 

756 

  Dochody od osób prawnych ,od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  

93.100,00  

 

75618 

 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  

93.100,00 

  O480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ 
alkoholu  

93.100,00 

  
Dział Rozdział Nazwa Kwota ( zł) 

   WYDATKI  OGÓŁEM  93.100,00 

851   Ochrona zdrowia  93.100,00  

 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 

  
Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle 
profilaktyczne 

2.000,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  91.100,00 

   Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób 
fizycznych, organizacji realizujących działania związane z 
profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą 
wobec dzieci i młodzieŜy 

 34.300,00 

  Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieŜy na 
wycieczki, biwaki 

9.000,00 

  Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle 
profilaktyczne 

4.000,00 



Dział Rozdział Nazwa Kwota ( zł) 

  Organizacja ferii zimowych  dla dzieci z rodzin 
uzaleŜnionych  

3.000,00 

  DoŜywianie dzieci w szkołach 2.000,00 

  Koszty przejazdów do ośrodków terapii uzaleŜnień  i 
poradni 

1.800,00 

  Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup 
materiałów na potrzeby Komisji  

34.500,00 

  Koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzaleŜnień od 
alkoholu 

2.500,00 

 
 
 


