
             Uchwała Nr XXXX/298 /14 
Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 14 maja 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 łącznie o kwotę 62.743 zł, w tym 

zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 62.743 zł,  

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 62.743 zł, w ten 

sposób że: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie kwotę 68.743 zł, 

2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę  56.000 zł, 

3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 50.000 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 łącznie o  kwotę 62.743 zł, w 

tym: 

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

łącznie   

o kwotę 3.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny mieszkanki Gminy Kłodawa na 

dofinansowanie przebudowy przepustu drogowego w pasie drogi gminnej Osada 

Kabatki. 

Dział 751 -  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa” zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o 

kwotę 9.743 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Krajowego Biura Wyborczego 

przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do 

Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  

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 50.000 zł, z 

tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

WYDATKI 
 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 62.743 zł, w tym: 

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zmiany planowanych wydatków 

majątkowych łącznie o kwotę 50.000 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXVI/282/14 

Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przekazania dla 

Województwa Lubuskiego dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pod 

nazwą „Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa”  oraz  umową nr 1/2/2014  

zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Wójtem Gminy Kłodawa. 

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w rozdziale 

01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”, natomiast zmniejsza się wydatki 

majątkowe w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”, zaplanowane na to zadanie w 

budżecie na 2014 r. 



Dział 600 – „Transport i łączność” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

łącznie  

o kwotę 3.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny mieszkanki Gminy Kłodawa  

z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy przepustu drogowego w pasie 

drogi gminnej Osada Kabatki. 

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

łącznie  

o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem za wydatki związane z zakupem energii 

elektrycznej, gazu i wody w salach wiejskich. 

Dział 751 -  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa” zwiększa się planowane wydatki bieżące 

łącznie o kwotę 9.743 zł, zgodnie z decyzją dysponenta środków Krajowego Biura 

Wyborczego na wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Kłodawa. 

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

łączną kwotę 35.000 zł, w tym: 

- w rozdziałach: 80103, 80104, 80106 łącznie o kwotę 15.000 zł, z tytułu opłat dla 

miasta Gorzowa Wlkp., za dzieci mieszkańców Gminy Kłodawa, uczęszczające do 

niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Gorzowa Wlkp., 

- w rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 20.000 

zł, przeznaczonych na wydatki z tytułu dowozu uczniów do szkół. 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się zmiany 

poprzez: zmniejszenie dotacji celowej dla GOK o kwotę 5.000 zł, a zwiększenie 

wydatków Gminy Kłodawa o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na organizację Spotkań 

Kulturowych „CHINY”  

w Zdroisku. 

 


