
 
Uchwała Nr  XL/298/09 
Rady Gminy Kłodawa  

z dnia 07 grudnia 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. 166 art.   184 ust. 1 pkt 1,2,6 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  305.450,00  zł tak jak w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 
 
      § 2. Zwiększa  się wydatki budŜetu Gminy Kłodawa o kwotę  305.450,00  zł tak jak w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
      
      § 3.  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 3 do niniejszej uchwały. 
 
      § 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 010  Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł jest to 
dofinansowanie renowacji zbiorników małej retencji środki pochodzą z Funduszu Ochrony 
Gruntów rolnych Województwa Lubuskiego. 
Dział 600 Transport i łączność -zwiększa się dochody o kwotę 168.000,00zł , jest to 
dofinansowanie  do modernizacji dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Województwa Lubuskiego . 
Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem - zwiększa się 
dotację o kwotę 17.400,00 zł jest to dostosowanie planu do wykonania dochodów , dochody 
pochodzą z opłaty  od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, 
koszty upomnienia. 
Dział 853  Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - zwiększa się dochody o kwotę 
46.050,00 zł  jest  to dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację  Projektu "  Do 
miejscowości Kłodawa po komputerowe prawo jazdy"  dofinansowanie stanowi 100% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych  Projektu. 
Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 
4.000,00zł środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, za recykling samochodu. 
 
WYDATKI 
Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo  wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na renowację 
zbiorników małej retencji w miejscowości Chwalęcice i Santocko. 
 
Dział 600 Transport i łączność wydatki w kwocie 168.000,00 zł przeznacza się na remont dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości  Chwalęcice , Santocko , Łośno ,RóŜanki , 
Rybakowo. 
 
Dział 750 - Administracja publiczna kwotę    4.300,00zł przeznacza sie na wydatki sołectw -   
  ( Chwalęcice - 1.880,00,zł  Kłodawa - 730,00 zł; Rybakowo - 420,00 zł; Zdroisko - 480,00zł ;  
RóŜanki- 200,00zł; RóŜanki Szklarnia - 240,00zł; Wojcieszyce -280,00zł; Mironice - 70,00zł) 
 natomiast 13.100,00 przeznacza się na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy z 
przeznaczeniem na opłaty przesyłek pocztowych. 
 
Dział 853  Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 
46.050,00 zł są to wydatki związane z realizacją projektu " Do miejscowości Kłodawa po 
komputerowe prawo jazdy" 
 
Dział  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki w kwocie 4.000,00 pochodzą 
z NFOŚiGW i przeznacza się na koszty związane z recyklingiem porzuconych samochodów. 
 
 


