
          

Uchwała Nr  XLV/325/2010 

Rady Gminy  Kłodawa 

z dnia  17 marca 2010 roku 

w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej Gminy Kłodawa na  2010 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 
pkt. 2, ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z 
dnia 20 listopada 2009r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1664 ) 
 
 Rada Gminy  Kłodawa  uchwala, co następuje: 

  
 
 
   §  1 . Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o   20.862,00.zł, w tym: 

  1) dochody bieŜące o kwotę   20.862,00.zł 
         jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
  §  2.   Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o   20.862,00.zł, w tym: 

  1) wydatki bieŜące o kwotę  20.862,00zł,  
         jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

  
  § 3.  Skreśla się zapis §  12 Uchwały nr  XL/306/2009 Rady Gminy  Kłodawa  z dnia 7 grudnia    
         2009r. w sprawie uchwalenia  uchwały budŜetowej  Gminy Kłodawa na rok 2010. 

  
   § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kłodawa . 

  
   § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
 

/ Andrzej Legan / 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 



   
 Z dniem 01.01.2010 r. weszła w Ŝycie ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz.U. NR 215, poz. 1664) 
Zgodnie z art. 16 ww ustawy z dniem 01.01.2010 r. likwiduje się powiatowe i gminne fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej . W związku z tym naleŜy dostosować uchwałę 
budŜetową na rok 2010 do  przepisów niniejszej ustawy. Likwiduje się rachunek Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z dniem 17 marca 2010roku. Środki 
zgromadzone na tym rachunku w wysokości   8.961,72zł   wpływają na konto podstawowe 
Gminy  Kłodawa.  
Wprowadzone do uchwały budŜetowej dochody w kwocie 20.862,00zł i wydatki w kwocie 
20.862,00 zł zwiększają kwotę planowanych dochodów i wydatków przeznaczonych na 
finansowanie  ochrony środowiska  i gospodarki wodnej  .  
  
 
 
 


