
    Uchwała Nr XXXII/245/13                                               

 Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 9 października 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 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.),    

 

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 39.728,39 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 144.691,33 zł,  

2) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 118.962,94 zł, 

3) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 89.063,24 zł, 

4) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 75.063,24 zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 39.728,39 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł,  

2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 19.728,39 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 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 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.728,39 zł, w tym: 

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się dochody 

majątkowe o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego 

samochodu pożarniczego dla  OSP w Kłodawie, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy 

Wójtem Gminy Kłodawa a OSP Kłodawa. 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  zwiększa się dochody majątkowe  

o kwotę 5.728,39 zł, z przeznaczeniem na budowę toalet w Zdroisku, zgodnie z zawartym 

Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a Radą Sołecką w Zdroisku. 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się dochody bieżące  

o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na Dożynki Powiatowo-Gminne  

w Santocku”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa 

 a Zarządem Starostwa Powiatowego. 

WYDATKI 

 Zwiększa się wydatki budżetowe łącznie o kwotę 39.728,39 zł, w tym: 

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się planowane 

wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł,  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Kłodawie, zgodnie z zawartym 

Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a OSP Kłodawa. 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  zwiększa się wydatki majątkowe  

o kwotę 5.728,39 zł, z przeznaczeniem na budowę toalet w Zdroisku, zgodnie z zawartym 

Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa a Radą Sołecką w Zdroisku. 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się planowane wydatki 

bieżące o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na Dożynki Powiatowo-

Gminne w Santocku”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kłodawa 

 a Zarządem Starostwa Powiatowego. 


