
 
Uchwała nr III/16/2010 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 grudnia 2010 roku    
  

w sprawie zmiany   Uchwały BudŜetowej  Gminy Kłodawa na rok 2010 . 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 
2001r.Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.212 ust.1 pkt. 1, 2 , art.214 pkt 1,  art.215,   art. 
235 , art.236 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 
1240 ) w związku z art. 121ust. 4 , 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.1241)   
 Rada Gminy Kłodawa uchwala , co następuje : 
 
§ 1 . 1. Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę  258.425,00  zł w tym:         
     1) dochody bieŜące w kwocie  155.425,00 zł  
     z tego : 
      z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem 
środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt  2 i 3   w kwocie  55.896,00 zł 
   2) dochody majątkowe w kwocie  103.000,00 zł   
zgodnie z załącznikiem nr 1 
 
§ 2.  Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę  256.374,00 zł w tym  : 
      1. zwiększa się  wydatki bieŜące o kwotę   305.425,00 zł , z tego na  wydatki  bieŜące na 
programy finansowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej -  79.720,00 zł  
      2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł 
      zgodnie z załącznikiem nr 2 
  
§ 3.  Załącznik  Nr 4 Wydatki na Programy i Projekty realizowane ze Środków Funduszy 
Strukturalnych i Funduszy Spójności do Uchwały  BudŜetowej Nr  XL/306/2009 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia  7 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2010 r. 
otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4.  Załącznik Nr 6  dotacje udzielane z budŜetu Gminy  dla jednostek sektora finansów 
publicznych  i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały  
BudŜetowej Nr  XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia  7 grudnia 2009r w sprawie 
uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2010 r. otrzymuje brzmienia tak jak w Załączniku Nr 4 
do niniejszej uchwały. 
  
§ 5. Załącznik nr 8  Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na rok 2010                     
do Uchwały  BudŜetowej Nr  XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia  7 grudnia 2009r w    
 sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Kłodawa na 2010 r otrzymuje brzmienie tak jak  
 załącznik nr  5 do niniejszej Uchwały. 
 
 
§  6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 



§  7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.                                                                                                                                                             

  Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  
 

/ Andrzej Legan / 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Dochody: 
 
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł ,  
91.000,00 zł- dotacja  z FOGR na drogi rolnicze , 
20.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu . 
 
Dział 710 - Działalność usługowa zwiększa się o kwotę  4.478,00 zł  
Porozumienie z Gminą Deszczno  w sprawie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 
 
Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę  23.245,00 zł   
23.245,00 zł środki na dofinansowanie projektu X-lecie współpracy Gminy Kłodawa z Gminą 
Seelow Land , środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  zwiększa się  
o kwotę  26.891,00 zł. 
18.891,00 zł środki na dofinansowanie  projektu  10-lecie współpracy staŜy poŜarnej  Gmin 
Kłodawa i Seelow Land środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
8.000,00 zł środki pochodzą ze sprzedaŜy samochodu OSP Santocko. 
  
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę  52.051,00 zł 
50.000,00 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Kłodawie . 
2.051,00 zł płatność końcowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji , projekt realizowany przez 
Zespół Szkół RóŜanki 
 
Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  25.000,00 zł 
 Pomoc finansowa z Powiatu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łośno. 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  o kwotę  4.104,00 zł  
2.000,00 zł jest do darowizna  z przeznaczeniem na Kłodawską Majówkę . 
 2.104,00 środki na realizację projektu  , środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa 
Viadrina.- rozliczenie z 2009roku 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 11.656,00 zł 
11.656,00 zł środki na dofinansowanie projektów ;zawody strzeleckie, Polsko - Niemieckie 
zawody wędkarskie,50-lecie Klubu Sportowego RóŜa RóŜanki , środki ze Stowarzyszenia gmin 
Polskich Pro Europa Viadrina . 
 
 
Wydatki : 



Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę  111.000,00 zł 
 z przeznaczeniem na remont dróg rolniczych w ramach FOGR 91.000,00 zł i na modernizację 
ul. Jeziornej zgodnie z porozumieniem z Powiatem Gorzowski 20.000,00 zł  
Dział 710 - Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 4.478,00 zł  
 Środki na działalność Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej z siedzibą w Kłodawie za 
pełnienie funkcji doradczej na rzecz Gminy Deszczno . 
  
Dział 750 Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę  23.245,00 zł środki na 
realizacje projektu   X-lecie współpracy Gminy Kłodawa z Gminą  Seelow  Land , środki ze 
Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina . 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  zwiększa się  
o kwotę 26.891,00 zł. 
18.891,00 zł środki na dofinansowanie  projektu  10-lecie współpracy staŜy poŜarnej  Gmin 
Kłodawa i Seelow Land środki ze Stowarzyszenia gmin Polskich Pro Europa Viadrina 
8.000,00 zł  na wydatki OSP zakupy inwestycyjne . 
 
Dział 801  Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę  52.051,00 zł 
50.000,00 -  wydatki inwestycyjne  na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłodawie . 
2.051,00 zł - realizacja projektu MłodzieŜ w działaniu .Projekt realizował Zespół Szkół w 
RóŜankach. 
Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się  o kwotę  25.000,00 zł 
  na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łośno. 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  o kwotę  4.104,00 zł  
 środki pochodzą z darowizny ze wskazaniem na wydatki   Kłodawska Majówka  -  
kwota 2.000,00 zł,  
 2.104,00 wydatki na usługi pozostałe z zakresu kultury - rozliczenie zadań z roku 2009r. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 11.656,00 zł 
11.656,00 zł  wydatki związane z realizacją projektów   ;zawody strzeleckie, Polsko - 
Niemieckie zawody wędkarskie, 50-lecie Klubu Sportowego RóŜa RóŜanki . 
 
 


