
             Uchwała Nr XXXVIII/293/14 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 26 marca 2014 r. 

                       

                 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt  1 i 2, art. 

214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.),    

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 696.935,87 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody bieżące o łączną kwotę 542.844,20 zł,  

2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o łączną kwotę 154.091,67 zł, 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 ww. 

ustawy o finansach publicznych, o kwotę 67.162 zł, 

      zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 696.935,87 zł, w ten sposób 

że: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 537.404,48 zł, 

2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę  397.216,00 zł, 

3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 556.747,39 zł, 

     zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Załącznik Nr 5, dotyczący dotacji udzielanych w 2014 roku z budżetu Gminy Kłodawa 

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Nr 

XXXIV/261/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 

3 do niniejszej Uchwały. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 5. 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 

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 696.935,87 zł, w tym: 

Dział 600 – „Transport i łączność” zwiększa się planowane dochody majątkowe o łączną 

kwotę 67.162 zł, z tytułu refundacji środków z PROW, w ramach realizacji projektu pod 

nazwą „Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych przy ulicach Bukowej  

i Makowej w Kłodawie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów”, według umowy nr 

UM.04-6930-UM0430021/12. 

Dział 750 -  „Administracja publiczna” zwiększa się planowane dochody budżetowe 

 o łączną kwotę 94.342,67 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.773,90 z tytułu otrzymanego 

odszkodowania za zniszczone wyposażenie (sprzęt elektroniczny), podczas zaniku dostawy 

energii elektrycznej do budynku Gminy w 2013r., o kwotę 1.433,38 zł zwrot nienależnie 

pobranych środków przez byłego pracownika Pana Piotra Cz., o kwotę 1.550 zł z tytułu 

otrzymanego odszkodowania za wybite szyby na przystankach autobusowych w Zdroisku  

i w Różankach, o kwotę 2.655,72 zł naliczonych odsetek z tytułu nie wywiązania się 

kontrahenta w terminie z warunków umowy oraz dochody majątkowe o kwotę 86.929,67 zł  

z tytułu refundacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON), w ramach zadania „Program wyrównania różnic między regionami II” na zakup 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Chwalęcicach. 

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się 

planowane dochody bieżące o łączną kwotę 521.881,20 zł, w tym: o kwotę 9.761 zł  z tytułu 

naliczenia podatku od gminnych środków transportowych za 2014 rok, tj.:  trzech autobusów 

szkolnych i dwóch samochodów do przewozu osób, użytkowanych przez WTZ, o kwotę 

368.099,20 zł z tytułu wpłaty przez Nadleśnictwo w Kłodawie zaległego podatku od 

nieruchomości od gruntów, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za lata 2010 -

2011 oraz o kwotę 144.021 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości. 

Dział 758 – „Różne rozliczenia” zwiększa się planowane dochody bieżące o łączną kwotę 

13.550 zł z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej na 2014 

rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek oświatowych. 

 

 

 



WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 696.935,87 zł, w tym: 

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 

180.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od budowli 

wodociągowych i sanitacyjnych na terenie Gminy Kłodawa. 

Dział 600 „Transport i łączność”- zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną 

kwotę 69.946 zł, w tym: zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, 

tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – 

Różanki”, zwiększa się planowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 417.162 zł na wydatki 

inwestycyjne dróg publicznych gminnych, oraz zmniejsza się planowane wydatki bieżące  

o łączną kwotę 397.216 zł, z tytułu zmniejszenia do zapłaty Gminie podatku od 

nieruchomości od dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kłodawa, a przeniesienie tej kwoty 

do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli gminnych do działów: 010, 900 i 921. 

Dział 750 – „Administracja publiczna” zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną 

kwotę 92.792,67 zł, w tym: zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.207,28 zł  

z przeznaczeniem na zakup uszkodzonego wyposażenia (sprzętu elektronicznego), podczas 

zaniku dostawy energii elektrycznej do budynku Gminy w 2013r. oraz zwiększa się 

planowane wydatki majątkowe o kwotę 89.585,39 zł na zakupy inwestycyjne. 

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną 

kwotę 23.311zł, w tym: 

- w rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki bieżące dla jednostek oświatowych  

o łączna kwotę 13.550 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Ministerstwa Finansów, 

tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na 2014 rok, 

- w rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 9.761 zł, 

tytułem zapłaty podatku od gminnych środków transportowych za 2014 rok, tj.:  trzech 

autobusów szkolnych i dwóch samochodów do przewozu osób, użytkowanych przez WTZ. 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększa się planowane 

wydatki budżetowe o łączną kwotę 328.886,20 zł, w tym: kwotę 215.216 zł przeznacza się na 

zapłatę Gminie podatku od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych i ochrony wód oraz od 

budowli oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Kłodawa oraz kwotę 113.670,20 zł  

przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy 

Kłodawa. 



Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o łączną kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę Gminie podatku od 

nieruchomości od budowli przy Izbie Tradycji w Zdroisku na terenie Gminy Kłodawa. 

 

 


