
  
   Uchwała Nr XXXII/250/2009 

Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 29 kwietnia 2009 roku 

 
 W sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 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.4 i art.184 ust.1 pkt 1,2, 7,8,14 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   449.761,00 zł , tak jak w załączniku Nr 1 
do niniejszej Uchwały . 
 
§ 2 Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę   449.761,00 zł  , tak  jak w załączniku Nr 2 
do niniejszego Uchwały. 
 
§ 3 Załącznik Nr 8 plan przychodów i wydatków dla zakładu budŜetowego do Uchwały 
BudŜetowej Nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2009rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej Uchwały. 
 
§ 4 Załącznik Nr 9 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej do Uchwały BudŜetowej Nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Kłodawa z 
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2009rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 4 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 : 
Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 24.441,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów 
, 



Umowa na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach przez Powiat 
Gorzowski  39.320,00zł i dotacja w kwocie 6.000,00zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup 
pieca ceramicznego dla WTZ Chwalęcice. 
Zmiana dochodów z tytułu podatku  od środków transportowych o kwotę 380.000,00 zł następuje na podstawie 
złoŜonych deklaracji .               
Wydatki : 
Zwiększa się wydatki w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 24.441,00zł  . 
Zwiększa się  wydatki w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 
45.320,00zł -dotacja  na zadania realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach. 
Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 380.000,00 zł i przeznacza się na modernizacje budynku ośrodka 
zdrowia w Kłodawie. 
Zmienia się załącznik Plan Przychodów i Wydatków Zakładu BudŜetowego na 2009r. zmiana polega na 
dostosowaniu stanu środków na początek roku do faktycznego wykonania, przy planowaniu załoŜono, Ŝe stan 
środków obrotowych na koniec roku 2008 wyniesie 10.000,00zł po zakończeniu roku i złoŜeniu sprawozdania 
okazało się , ze stan środków na koniec 2008r. w Zakładzie Komunalnym wynosi 19.945,00zł. 
 
Zmienia się załącznik Plan Przychodów i Wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 2009r. 
zmiana polega na dostosowaniu stanu środków na początek roku do faktycznego wykonania, przy planowaniu 
załoŜono, Ŝe stan środków obrotowych wyniesie 58.000,00zł ,po zakończeniu roku i złoŜeniu sprawozdania 
okazało się , ze stan środków obrotowych   Funduszu na koniec 2008r.  wynosi 48.073, 00zł. 
 
 


