
 
Uchwała Nr  XLI/308/2009 

Rady Gminy Kłodawa 
                                                        z dnia 29 grudnia 2009roku 
  
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, art.166 , art.184 ust.1 pkt 1,2,6,7,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  1.Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę 291.954,00 zł , tak jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały 
. 
       2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę 173.644,00 zł , tak jak w załączniku Nr 1 do niniejszej 
Uchwały . 
  
 § 2   1.Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę  141.954,00 zł  tak  jak w załączniku Nr 2 do niniejszego 
Uchwały. 
         2.Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 23.644 ,00zł, tak jak w załączniku Nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 
        3. Przenosi się wydatki budŜetu gminy  między działami , tak jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały 
 
    § 3. Załącznik  Nr 4  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.Załącznik Nr 8 plan przychodów i wydatków dla zakładu budŜetowego do Uchwały        BudŜetowej Nr 
XXVIII/206/2008 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.  Załącznik Nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2009 roku do Uchwały   BudŜetowej Nr 
XXVIII/206/2008 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. 
 
§ 6.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§  7.  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 Transport i łączność - zwiększa się dochody o 50.000,00zł jest to pomoc finansowa uzyskana z powiatu 
na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa ulicy w RóŜankach. 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o kwotę 230.000,00zł dostosowanie planu do rzeczywistego 
wykonania dochodów ,   ( sprzedaŜ nieruchomości w miejscowości RóŜanki ) 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 
- zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł  wpływy z opłaty za zezwolenie sprzedaŜy alkoholu -  dostosowanie 
planu do rzeczywistego wykonania  , 
- zmniejsza się dochody o kwotę 150.000,00 zł -  brak wpływów z tytułu opłaty planistycznej. 



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w tym dziale zmniejsza się dotację o kwotę 23.644,00 
zł i zwiększa się o kwotę 3.954,00 zł dostosowanie planu do otrzymanej dotacji na realizację projektu " Do  
miejscowości Kłodawa po komputerowe prawo jazdy" 
 
WYDATKI 
 
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł - na przebudowę drogi w RóŜankach. 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o kwotę 80.000,00zł  z przeznaczeniem na remont mieszkań 
komunalnych w Kłodawie i RóŜankach oraz na wyceny , podziały i ogłoszenia prasowe. 
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę - 2.700,00 zł na wniosek Zespołu Szkół w RóŜankach  
przenosi się wydatki  z działu 854 
Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 
Dział 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki 23.644,00zł i zwiększa się 
wydatki o kwotę  3.954,00 zł  na realizację projektu "Do miejscowości Kłodawa po komputerowe prawo jazdy"- 
zmiana polega na zmianie klasyfikacji budŜetowej ,wprowadza się paragrafy z końcówką  9 . 
 
 


