
  Uchwała Nr XXXIV/260/ 13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 

214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.),    

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 108.286,36 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody bieżące o łączną kwotę 143.286,36 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 ww. 

ustawy o finansach publicznych o łączną kwotę 2.095,98 zł, 

2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o łączną kwotę 15.000 zł, 

3) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o łączną kwotę  50.000 zł, 

      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 108.286,36 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 69.490,38 zł,  

2)  zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 38.795,98 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 planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 108.286,36 zł, w tym: 

Dział 600 „Transport i łączność”  zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 

23.700zł, z tego: o kwotę 2.000 zł darowizny mieszkańca na dofinansowanie „Przebudowy 

przepustu drogowego na drodze gminnej (nr działki 43/3 Kabatki) w obrębie Santocka” oraz 

o kwotę 21.000 zł środków otrzymanych z Zarządu Województwa Lubuskiego w ramach 

dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Santoczna, 

zgodnie z Umową Nr DW.I.7152.1.9.2013 podpisaną w dniu 14 maja 2013 r. pomiędzy 

Zarządem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze a Wójtem Gminy Kłodawa. 

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się planowane dochody bieżące o łączną 

kwotę 7.646,02 zł, w tym:   

- z tytułu darowizny w kwocie 150 zł mieszkańca Gminy Kłodawa – zwrot kosztów za 

opiekę nad psem w schronisku gminnym,  

- z tytułu wpłaty kar umownych w kwocie 7.258,66 zł, za nieterminowe wywiązanie się 

Wykonawcy z warunków umowy, na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno - tłocznej w Miejscowości Chwalęcice”, 

- z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2012 r. kwoty 237,36 zł dla Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Al. Jana Pawła II. 

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

dochody majątkowe o kwotę 15.000 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Santocku, z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej  

w Santocku, zgodnie z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Prezesem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Santocku a Wójtem Gminy Kłodawa. 

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 

2.095,98 zł, tytułem zwrotu środków ze Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro 

Europa Viadrina”, w ramach końcowego rozliczenia projektu pod nazwą „Polsko-Niemieckie 

Spotkanie z Latem w Kłodawie”, zrealizowanego przez Przedszkole Publiczne  

w Kłodawie. 

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

bieżące o łączną kwotę 29.844,5.754 zł, zgodnie z Umową Dotacji nr 2013 / OZ – po – Az / 



086 / D na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Kłodawa”, podpisaną pomiędzy Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Wójtem Gminy Kłodawa. 

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

bieżące o łączną kwotę 30.000 zł, z tytułu zwrotu środków finansowych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Wojcieszycach, w ramach udzielonej w 2012 r. dotacji celowej na 

organizację imprez gminnych i rozliczonych w 2013 r. projektów ze Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pro Europa „Viadrina”. 

 

WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 108.286,36 zł, w tym: 

Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 

60.958,66 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 39.258,66 zł, przeznaczone na bieżące 

remonty dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe w kwocie 21.700 zł przeznaczone na 

wydatki inwestycyjne dróg wewnętrznych.  

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się planowane wydatki budżetowe o łączną 

kwotę 2.333,34 zł, w tym kwotę 237,36 zł przeznacza się na wydatki bieżące na zakup 

materiałów i wyposażenia oraz kwotę 2.095,98 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne. 

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

wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej  

w Santocku, zgodnie z decyzją dysponenta środków Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Santocku. 

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

bieżące o łączną kwotę 29.994,36 zł, otrzymane w kwocie 29.844,36 zł z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, tytułem zwrotu 

środków poniesionych przez Gminę Kłodawa na sfinansowanie zadania pod nazwą 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa” oraz w kwocie 150 zł 

na utrzymanie gminnego schroniska dla zwierząt. 

 


