
Uchwała nr  XXIII/177/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia  28 grudnia 2012r. 

 

 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 

pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i ust. 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 

235, art. 236, art. 237 ust.1 i 2 pkt 1, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 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. 1. Określa  się  planowane dochody w łącznej kwocie   25.719.478,80 zł, z tego: 

1) dochody  bieżące w kwocie  24.545.505,80 zł, w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 

205.902,12 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie  1.173.973 zł, w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  w kwocie 

159.773 zł,  

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.   Określa  się  planowane wydatki w łącznej kwocie  23.636.779,80 zł,  z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie  20.466.779,80  zł,    

2) wydatki majątkowe  w kwocie  3.170.000 zł,            

  zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.                     

 

§  2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się na : 

1) wydatki jednostek budżetowych  kwotę 15.556.304 zł,  z tego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  8.928.324 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  6.627.980 

zł,    

2) dotację na zadania bieżące  804.400 zł,    

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  3.340.132 zł,   

4) wydatki na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt  2 i 3  w kwocie  69.573 zł, 

   5)  wydatki na obsługę długu  publicznego 696.370,80 zł,  

   2.  Wydatki majątkowe w kwocie  3.170.000 zł przeznacza się  na  inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, z tego na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  w kwocie 125.000 zł. 

 

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i 

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 



§ 5. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.082.699 zł, która zostanie przeznaczona 

na spłatę kredytów. 

2. Określa się planowane rozchody budżetu Gminy w łącznej kwocie 2.082.699 zł,  

stanowiące spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 2.082.699 zł. 

3. Rozchody budżetu Gminy Kłodawa określono w załączniku nr 3. 

 

§ 6. Określa się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do  kwoty  1.000.000 zł.  

 

§ 7. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości   82.667 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 54.300 zł, z tego: 

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.300 

zł.       

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie 

z załącznikiem  nr  6  do niniejszej uchwały, w tym: 

1) przychody w kwocie  795.700 zł, 

2) koszty w kwocie  795.700 zł.  

 

§ 9. 1. Określa się planowane  dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań 

określonych  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w 

kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

 

§ 10. Określa się planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej  w kwocie  30.000 zł.  

 

§ 11.  Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty  1.000.000 zł, 

3) dokonywania zmian: 

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach 

działu, 

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu 

wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w 

zakresie wydatków bieżących w ramach działu, 

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank  

prowadzący obsługę budżetu Gminy, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek w obrębie 

jednego rozdziału  klasyfikacji  budżetowej za wyjątkiem wydatków na uposażenia, 

wynagrodzenia i składek  od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych. 

 

§  12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 



§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kłodawa. 

 

      Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

 

          /Andrzej Legan /  

 


