
                                                          Uchwała Nr  XXXVIII/270/2009                                         
Rady Gminy Kłodawa  

z dnia  2 września 2009r 
 

W sprawie  zmiany w budŜecie na 2009r,  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm. ) oraz  art.165 ust.1 i 4,  art. 166,  art.   184 ust.1 pkt  
1,2,3,4,6 ,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz.2104 ze 
zm.)    Rada Gminy uchwala co następuje : 
 
       § 1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Kłodawa o kwotę  1.965.998,00 zł tak jak w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 
 
      § 2. Zwiększa  się wydatki budŜetu Gminy Kłodawa o kwotę 1.934.783,00 zł tak jak w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
      § 3.  1. NadwyŜka budŜetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 
31.215,00zł   zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków. 
       2. Przychody z wolnych środków po zmianach wynoszą 268.785,00zł 
 
     § 4.  Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków ustala się deficyt budŜetu 
gminy w wysokości 3.019.764,00 zł , który zostanie pokryty kredytem bankowym i wolnymi 
środkami. 
 
     § 5.    Załącznik Nr 5  Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu Gminy Kłodawa na rok 
2009 do Uchwały BudŜetowej Nr XXVIII/206/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2009r. otrzymuje brzmienie tak jak w Załączniku Nr 3 
do niniejszej Uchwały. 
 
      § 6.  Załącznik  Nr 2  Wydatki na Programy i Projekty ze Środków Funduszy Strukturalnych 
i Funduszy Spójności na lata 2009-2011 do Uchwały  BudŜetowej Nr XXVIII/206/2008 Rady 
Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 
2009r. otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 
       
       § 7. 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 5 do  
 niniejszej Uchwały. 
 
      § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
      § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

/ Andrzej Legan  / 
UZASADNIENIE 



 
Dochody: 
 
Dział 600  - wielkość dochodów nie ulegają zmianie , zmiana dochodów polega na zmianie 
klasyfikacji budŜetowej , 
 
Dział 754 - zwiększa się dochody o kwotę 115.000,00zł w tym : 
 - dotacja z ZW OSP do karosacji średniego samochodu rat-gaśniczego w wysokości 45.000,00 
zł , -  pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000,00zł na 
dofinansowanie  
   zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu    
dla OSPP RóŜanki. 
 
Dział 756 - zmniejsza się dochody - podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 169,00 zł 
na podstawie zawiadomienia  z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3/4820/1/09. 
 
Dział 801 - zwiększa się dochody o kwotę 1.769.161,00 zł w tym :  
- na Program "MłodzieŜ w Działaniu - Inicjatywy MłodzieŜowe -projekt przygotowany przez   
   Zespół Szkół w RóŜankach kwota 11.068,00zł 
- dofinansowanie projektu pod tytułem Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w RóŜankach 
   jest to zwrot środków po rozliczeniu zadania - 1.758.093,00 zł(ZPORR) zadanie rozliczone w 
2006r. 
 
Dział 853 - zwiększa się dochody o kwotę 82.006,00zł  jest to dofinansowanie projektu - Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. 
 
Wydatki : 
 
Dział 600 - kwota 506.000,00zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu 
Gorzowskiego na realizacje zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w miejscowości 
Mironice  i Santocko i drogi rolniczej w drodze powiatowej RóŜanki – Janczewo. 
Kwotę 873.309,00zł przeznacza się na remonty dróg gminnych. 
 
Dział 754 kwota 115.000,00 zł przeznaczona jest na zakup samochodu dla OSP RóŜanki środki 
podchodzą z dotacji. 
 
Dział  758  zwiększa się rezerwę o kwotę  189.500,00  zł   
 
Dział 801 kwota 11.068,00 przeznaczona jest na realizacje projektu MłodzieŜ w Działaniu - 
realizuje projekt ZSz RóŜanki. 
 
Dział 852  - zwiększa się wydatki o kwotę 127.900,00zł   0 na świadczenia społeczne i zakup 
Ŝywności , jest to udział gminy w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej . 
 
Dział 853 -  zwiększa się wydatki o kwotę 82.006,00zł  środki przeznaczone z dotacji na 
realizacje projektu : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 



 
Dział 900 - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00zł na budowę kanalizacji ul Przylesie w 
Chwalęcicach. 

 
 

Zwiększa się dochody o kwotę  -    1.965.998,00 zł 
 
Zwiększa się wydatki o kwotę   -    1.934.783,00 zł 
 
                          RóŜnica             -         31.215,00 zł  
  
 W Uchwale BudŜetowej na 2009 rok przyjęto szacunkowo ,Ŝe wolne środki wyniosą 300.000,00 
zł w rzeczywistości  wolne środki wyniosły 268.785,00 zł w związku z powyŜszym ulega 
zmianie załącznik o przychodach i rozchodach i dodatkowymi dochodami pokryto  zmianę 
wysokości wolnych środków.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr  3 
do Uchwały BudŜetowej 

Nr XXXVIII/270/2009 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia  2 września 2009r. 



 
 
 

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW BUD śETU  
  GMINY  KŁODAWA NA 2009 ROK 

 
§ NAZWA  KWOTA  

I  Przychody ogółem  3.719.760,00 

952 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
na rynku krajowym 

3.450.975,00 

955 Inne źródła ( wolne środki )  268.785,00 

II  Dochody 25.220.292,00 

 Razem  I + II 28.940.052,00 

                                                                                                      
III  ROZCHODY  OGÓŁEM   

992 
Spłata otrzymanych krajowych poŜyczek i 
kredytów 

699.996,00 

IV  Wydatki  28.240.056,00  

 Razem III + IV  28.940.052,00  

 
 
 

 


