
Uchwała Nr XXIII/176/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

  

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt. 1, 2 i 8, art. 214 ust. 3, art. 235, art. 

236 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.).       

 

 Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa  się planowane dochody o łączną kwotę 63.897,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.897,45 zł.  

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 63.897,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 63.897,45 zł, w tym: 

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.904,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na 

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 13.283,81 zł, 

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66.006,55 zł. 

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

 

                                          / Andrzej Legan / 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

DOCHODY 

1. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 63.897,45 zł, z tego: 

Dział 60017 „Transport i łączność” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.358,45 zł, z tego: 

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.358,45 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków 

na remont dróg. 

 Dział 758  „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o kwotę 48.539 zł, z tytułu zwiększenia 

części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

WYDATKI 

1. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 63.897,45 zł, w tym: 

Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.365 zł  

z przeznaczeniem na bieżący remont dróg.  

Dział 750  „Administracja publiczna” zwiększa się bieżące wydatki o kwotę 80.225 zł.  

Dział 757  „Obsługa długu publicznego” zwiększa się wydatki o kwotę 80.000 zł  

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów.  

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.688,78 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.929 zł w rozdziale 80101 na wydatki związane  

z podwyżką w 2012 r. składki rentowej o 2%, 

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.759,78 zł w rozdziale 80195 związane z inauguracją 

roku szkolnego 2012/2013 zorganizowaną w Zespole Szkół w Kłodawie, w tym z tytułu dotacji  

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.521,80 zł. 

Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 80.225 zł, na zadania 

własne poniesione ze środków Gminy. 

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.390 zł. 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 

74.363,69 zł, w tym: 

1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 66.006,55 zł, 

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.357,14 zł. 

Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się bieżące wydatki o kwotę 3.597,36 zł z tytułu 

zrealizowanego w 2012 roku programu "Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Nożnej w Różankach".  


