
Zarządzenie Nr 22/2014 

Wójta  Gminy  Kłodawa 

 z dnia 29 września 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok 

 

 

 Na podstawie art. 257 pkt  1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885  ze zm.) oraz na podstawie § 12 ust. 3 

pkt. 1 i 3 Uchwały Nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok, 

 

Wójt Gminy Kłodawa zarządza, co następuje: 

 

§ 1.  Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 62.756 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 62.756 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.  Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 62.756 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 38.756 zł, 

2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę  24.000 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie    

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

        

     

 

 

                                          Wójt Gminy Kłodawa 

 

 

                                                                     /Anna Mołodciak/ 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

DOCHODY 

 Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 62.756 zł, w tym: 

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 62.756 zł na zadanie 

zlecone, zgodnie z decyzją dysponenta środków Krajowego Biura Wyborczego, dotacja 

celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

 

WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 62.756 zł, w tym: 

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa” zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 62.756 zł na zadanie 

zlecone, zgodnie z decyzją dysponenta środków Krajowego Biura Wyborczego, dotacja 

celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na terenie Gminy Kłodawa. 

  

 Ponadto dokonuje się zmian wydatków pomiędzy paragrafami w działach:  710, 750, 

752, 754, 801, 852 i 921.  

 


