
Uchwała Nr XXVI/201/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 marca 2013 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013. 

 

 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 235, 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 115.029,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 126.125 zł, 

2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.095,05 zł, w tym 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 o kwotę 11.095,05 zł. 

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 115.029,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 

2 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 121.125 zł, 

2) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł 

3) zwiększa się bieżące wydatki o kwotę 11.095,05zł, w tym 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 o kwotę 11.095,05 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. Zmniejsza się dochody o łączną kwotę 115.029,95 zł, z tego: 

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zmniejsza się w rozdziale 85616 

bieżące dochody o kwotę 20.000 zł w jednostce budżetowej w Urzędzie Gminy, zwiększa się  

o kwotę 20.000 zł bieżące dochody w organie, tj. w Gminie Kłodawa. 

Dział 758 „Różne rozliczenia" zmniejsza się dochody o kwotę 126.025 zł z tytułu obniżenia 

przyznanej przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Dział 852 „Pomoc społeczna" zmniejsza się bieżące dochody o kwotę 100 zł z tytułu 

zmniejszenia przyznanych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się bieżące dochody  

o kwotę 11.095,05 zł na realizację programu PO KL pt. "Indywidualizacja Procesu Nauczania  

w klasach I-III”,  realizowanego w Zespołach Szkół w Kłodawie i w Różankach. 

 

WYDATKI 

1. Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 115.029,95 zł, w tym: 

Dział 600  „Transport i łączność” zmniejsza się bieżące wydatki o kwotę 6.000 zł przeznaczone 

na bieżące naprawy dróg.  

Dział 700  „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się bieżące wydatki o kwotę 45.000 zł, 

przeznaczone na odszkodowania za przejęte grunty.  

Dział 750  „Administracja Publiczna” zmniejsza się bieżące wydatki o kwotę 70.025 zł, w tym 

50.000 zł z wydatków na wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy oraz 20.025 zł na zakup 

usług pozostałych.  

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000 

zł przeznaczone na ogrodzenie Szkoły w Kłodawie. 

Dział 852 „Pomoc społeczna" zmniejsza się bieżące wydatki o kwotę 100 zł z tytułu 

zmniejszenia przyznanych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się bieżące wydatki  

o kwotę 11.095,05 zł, na realizację programu  PO KL pt. "Indywidualizacja Procesu Nauczania 

w klasach I-III" realizowany w Zespołach Szkół w Kłodawie i w Różankach. 


