
                                            Zarządzenie Nr 36/2014 

Wójta  Gminy  Kłodawa 

 z dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok 

 

 

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

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

 

Wójt Gminy Kłodawa zarządza, co następuje: 

 

§ 1.  Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę  19.021 zł, w tym: 

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 19.021 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.  Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę  19.021 zł, w tym: 

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 19.021 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  19.021 zł, w tym: 

Dział 75109 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

i sądownictwa” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie  

o kwotę 19.021 zł, na zadanie zlecone z tytułu przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro 

Wyborcze, którą przyznano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 

w łącznej kwocie 62.756 zł na wybory w dwóch turach. W związku z przebiegiem wyborów 

samorządowych w Gminie Kłodawa w pierwszej turze, Zarządzeniem Nr 28/2014 r., z dnia  

5 grudnia 2014 r.  zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.021 przeznaczoną tylko na drugą 

turę, a których Gmina nie otrzymała. Z uzgodnień z Krajowym Biurem Wyborczym 

Delegatura w Gorzowie Wlkp., pomimo nie odbycia się wyborów samorządowych w drugiej 

turze i nie przekazania Gminie środków dotacji, plan przyznanej dotacji na ten cel powinien 

pozostać bez zmian. 

 

WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę  19.021 zł, w tym: 

Dział 75109 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

i sądownictwa” zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 19.021 zł, na 

zadanie zlecone z tytułu przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, którą przyznano 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w łącznej kwocie 62.756 zł  

na wybory w dwóch turach. W związku z przebiegiem wyborów samorządowych w Gminie 

Kłodawa w pierwszej turze, Zarządzeniem Nr 28/2014 r., z dnia 5 grudnia 2014 r.  

zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.021 przeznaczoną tylko na wydatki w drugiej turze,  

a których Gmina nie otrzymała. Z uzgodnień z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura  

w Gorzowie Wlkp., pomimo nie odbycia się wyborów samorządowych w drugiej turze, plan 

przyznanej dotacji na ten cel powinien pozostać bez zmian również po stronie wydatków. 

  

 

 

 

 

 


