
Uchwała Nr XVI/129/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia  28 marca 2012r. 

  

w sprawie zmiany   Uchwały Budżetowej  Gminy Kłodawa na rok 2012 . 

 

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.6art. 

222 ust. 1 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  101.186,00 zł  z tego : 

 1)  zwiększa się dochody majątkowe w kwocie   101.186,00 zł 

  zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 . 1.   Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę   447.186,00  zł z tego: 

  1) zwiększa się wydatki bieżące w kwocie   309.186,00  zł  ,  

  2) zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie  138.000,00 zł  

   zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 1. Deficyt w kwocie  346.000,00  zł wynikający z rozliczenia dochodów  i wydatków 

zostanie pokryty   przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń 

kredytów z lat ubiegłych w kwocie   346.000,00 zł. 

 2. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi - 1.736.699,00 zł  

 3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą  - 346.000,00 zł 

 

 § 4.Załącznik Nr 5 zestawienie   przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłodawa na rok 2012 

do  Uchwały nr XIV/109/11 Rady Gminy  Kłodawa  z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie 

uchwalenia  uchwały budżetowej  Gminy Kłodawa na rok 2012  otrzymuje brzmienie tak jak 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 .Załącznik Nr 4 dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym do 

sektora finansów publicznych do  budżetu Gminy Kłodawa na rok 2012 do  Uchwały nr 

XIV/109/11 Rady Gminy  Kłodawa  z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie uchwalenia  uchwały 

budżetowej  Gminy Kłodawa na rok 2012  otrzymuje brzmienie tak jak załącznik Nr 4 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 : 

Zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność w kwotę 101.186,00 zł   jest to 

dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych _ Etap II Umowa Nr 1/81/2012 zawarta z Wojewodą Lubuskim. 

 

Wydatki : 

Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 293.000,00 zł w tym 

- rozdział 60004 - zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do 

komunikacji zbiorowej ,  

- rozdział 60016 - zwiększa się o kwotę 138.000,00 zł środki przeznaczone na realizacje zadania 

pn. Remont nawierzchni ul Perłowej oraz budowa chodnika i wjazdów w pasie drogowym ul. 

Tęczowej w m. Kłodawa  

- rozdział 60017 - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę do 

FOGR z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze . 

Zwiększa się wydatki w dziale 700 o kwotę 40.000,00 zł - środki  przeznacza się na czynsze i 

opłaty za podziały i szacunki działek. 

Zwiększa się dział 758 o kwotę 114.186,00 zł   jest to  rezerwa ogólna    na nieprzewidziane 

wydatki w budżecie , w tym na udział własny do pozyskanych środków z innych źródeł . 

 

 


