
Uchwała nr  IX/45/11 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia  8 czerwca 2011 roku  
  

w sprawie zmiany   Uchwały Budżetowej  Gminy Kłodawa na rok 2011 . 
 
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 z późn. zm.) oraz  art.212 ust.1 pkt. 1,2 ,3,4,5  art. 217 ust. 2 pkt.6 
art.235,  art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 
1240 ) ,    
 
 Rada Gminy Kłodawa uchwala , co następuje : 
 
  § 1 Zwiększa się planowane dochody o łączną  kwotę 750.262,00  z tego : 
  1.zwiększa się dochody bieżące  o kwotę   68.529,00  w tym: 
  a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem   
  środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   w kwocie  68.529,00zł 
  2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę    681.733,00 zł 
   
  § 2 .1.  Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę  1.101.995,00   zł z tego: 
  1) zwiększa się wydatki bieżące  o  kwotę   419.995,00  zł  w tym : 
  a) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem   
  środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt  2 i 3   w kwocie  57.180,00 zł 
  2) zwiększa się wydatki majątkowe  o  kwotę  681.733,00 zł  
  zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 
  
§ 3. 1. Deficyt w kwocie   351.466,00  zł zostanie pokryty : 
1) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w 
kwocie  215.868,00zł. 
2) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 135.398,00 zł i przeznacza   na pokrycie deficytu, 
rozchody po zmianach wynoszą 1.691.065,00 zł 
2. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 1.882.029,00  zł 
 
§ 4.Załącznik Nr 5 zestawienie   przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłodawa na rok 2011 
do  Uchwały nr  III/6/10 Rady Gminy  Kłodawa  z dnia  29 grudnia  2010r. w sprawie 
uchwalenia  uchwały budżetowej  Gminy Kłodawa na rok 2011  otrzymuje brzmienie tak jak 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
  
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  

 /Andrzej Legan / 
 



UZASADNIENIE 
 
Dochody:  
Dział 600 Transport i łączność  zwiększa się dochody o kwotę 681.733,00 zł są to środki z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , umowa Nr 10/2011 z dnia 18 kwietnia 
2011 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kłodawa o dofinansowanie remontu 
nawierzchni ul. Czereśniowej w Kłodawie . 
 
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się dochody o 
kwotę 18.622,00zł 
- zwrot środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ''Pro Europa Viadrina" za 
zrealizowany projekt w 2010 r. "10-lecie współpracy straży pożarnej gmin : Kłodawa  
i Seelow Land.." 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody  o kwotę 5.270,00 zł są to środki na 
realizację projektu pod tytułem '' Polskie i Niemieckie dzieci bawią się z radością w "GOFIKU" 
projekt realizuje Przedszkole Kłodawa , umowa o dofinansowanie nr 245/11 ze Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu ''Pro Europa Viadrina". 
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 33.137,00 
zł są to środki na realizację projektu pod tytułem ''Piknik Majowy w Stylu lat 80-tych 
''realizowany przez Gminę Kłodawa  ,umowa o dofinansowanie nr 253/11 zawarta  ze 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ''Pro Europa Viadrina". 
 
Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 11.500,00 zł są to środki za 
zrealizowany i rozliczony projekt w 2010 r. pod tytułem "obchody 50-lecia WKS "RÓŻA 
Różanki, umowa   zawarta  ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ''Pro Europa 
Viadrina". 
 
Wydatki : 
 
Dział 600 Dział 600 Transport i łączność  zwiększa się wydatki o kwotę 681.733,00 zł    na 
remont ulicy  Czereśniowej w Kłodawie. 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę   354.066,00 zł. 
środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowania  dla osób fizycznych za  grunty wydzielone 
pod drogę publiczną  2.600,00zl. 
  Kwota  351.466,00 zł przeznaczona jest na wypłatę odszkodowania dla Agencji Mienia 
Wojskowego  za sprzedane grunty   .Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 marca 
2011r. spłata została rozłożona na 12 rat. 
 Gmina Kłodawa nabyła 17.12.1999 roku od AMW działki położone w obrębie ewidencyjnym 
wsi Santocko. Gmina nie korzystała przy zakupie z bonifikaty, nabycie nastąpiło w drodze 
rokowań., protokół z rokowań zawarto 17.11.1999r. akt notarialny Rep. A nr 19426/99 z dnia 
17.12.1999r. Działki zostały zbyte osobom fizycznym z uwagi na to 22 listopada 2007 Agencja 
Mienia Wojskowego wystąpiła z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty , podając kwotę do 
zwrotu  w wysokości 432.488,51 zł. Gmina nie  wraziła zgody na zwrot, ponieważ uważa  
żądanie  za  bezpodstawne   . 



  Środki na pokrycie  zobowiązanie pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczeń 
kredytów z lat ubiegłych  i ze zmniejszenia spłat rat kredytu . 
 
Dział  758 Rezerwy ogólne i celowe , zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 27.522,00 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 5.270,00 zł dla Przedszkola 
Kłodawa na realizację projektu pod tytułem '' Polskie i Niemieckie dzieci bawią się z radością w 
"GOFIKU" . 
  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  wydatki o kwotę 33.137,00 
zł są to środki na realizację projektu pod tytułem ''Piknik Majowy w Stylu lat 80-tych  
 
 


