
Uchwała Nr XVIII/143/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2012. 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 235 i art. 236  ustawy   

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)       

 

 Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 275.092,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 320.552,00 zł, z tego zwiększa się dochody z tytułu 

dotacji (art. 235) o kwotę 104.630,00 zł, 

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 45.460,00zł, z tego zwiększa się dochody 

majątkowe (art. 235) o kwotę 45.460,00 zł. 

 

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 275.092,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 196.080,00 zł, 

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 79.012,00 zł. 

  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 4. 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 

1. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 150.090,00zł: 

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o kwotę 45.460,00 zł –  

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie 

inwestycyjne - refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. na budowę  hali sportowej przy 

Zespole Szkół w Kłodawie przy ul. Szkolnej 1 (Umowa Nr 1688/1164/FRKF/T/10 z dnia 

05.10.2010r.). 

Dział 92109 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się dochody o kwotę 

104.630,00zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

PROW na lata 2007-2013 – refundacja poniesionych wydatków na remont i modernizację 

budynku świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach wraz z wyposażeniem (Umowa Nr 00097-6930-

UM0430047/11). 

2. Zmniejsza się dochody o łączną kwotę 425.182,00 zł, z tego: 

1) zmniejsza się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 

266.302,00 zł (dział 756 rozdział 75621 paragraf 0010), 

2) zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 158.880,00 zł (dział 758 

rozdział 75801 paragraf 2920). 

 

WYDATKI 

1. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 275.092,00zł, w tym: 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00zł w ramach 

rozdziału 01008 „Melioracje wodne” przeznaczone na zakup usług remontowych. 

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00zł w ramach 

rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeznaczone na: 

-  zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00zł, 

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.000,00zł. 

Dział 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00zł w ramach 

rozdziału 71004 „Plan zagospodarowania przestrzennego” przeznaczone na wynagrodzenia 

bezosobowe. 

Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00zł w ramach 

rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeznaczone na zakup 

materiałów i wyposażenia. 

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się wydatki o kwotę 34.540,00zł w ramach 

rozdziału 80110 „Gimnazja” przeznaczone na zakup usług inwestycyjnych. 

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w tym dziale następuje zmiana klasyfikacji budżetowej                 

w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w tym dziale następuje zmiana 

klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków 

rzeczowych. 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się wydatki o kwotę 

10.000,00zł w ramach rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” przeznaczone na zakup 

usług inwestycyjnych. 



Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę 

153.552,00zł w ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 

przeznaczone na zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne          

o kwotę 103.552,00zł przeznaczone na budowę świetlicy w Różankach, której rozliczenie 

nastąpi w roku 2013. 

  

  

 

 

 

 


