
Zarządzenie Nr 8/2014 

Wójta  Gminy  Kłodawa 

 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok 

 

 

 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885  ze zm.) oraz na podstawie § 12 ust. 3 

pkt. 1 i 3 Uchwały Nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok, 

 

Wójt Gminy Kłodawa zarządza, co następuje: 

 

§ 1.  Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 198.919,57 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 198.919,57 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.  Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 198.919,57 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 238.573,47 zł, 

2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 539.653,90 zł, 

3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 500.000 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie    

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

        

     

 

 

                                          Wójt Gminy Kłodawa 

 

 

                                                                     /Anna Mołodciak/ 

 

 

 

 

 



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

DOCHODY 

 Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 198.919,57 zł, w tym: 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie  

o kwotę 106.341,57 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę za I okres płatniczy 

2014 r. 

Dział 750 „Administracja publiczna”  zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie  

o kwotę 3.522 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu obsługi urzędu stanu cywilnego  

i ewidencji ludności. 

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie  

o kwotę 3.300 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w ramach pomocy 

społecznej. Zadanie realizowane przez Gminnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się planowane dochody bieżące 

łącznie o kwotę 85.756 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia socjalne uczniom szkół 

gminnych. 

 

WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 198.919,57 zł, w tym: 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie  

o kwotę 106.341,57 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2014 r. 

Dział 750 „Administracja publiczna”  zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie  

o kwotę 3.522 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu obsługi urzędu stanu cywilnego  

i ewidencji ludności. 



Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie  

o kwotę 3.300 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w ramach pomocy 

społecznej. Zadanie realizowane przez Gminnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

łącznie o kwotę 85.756 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pomoc materialną i stypendia socjalne uczniom szkół 

gminnych. Zadanie realizowane w urzędzie Gminy Kłodawa. 

 

 Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w działach: 600, 700, 750, 801  

i 900. 


