
                                                     Uchwała Nr III / 19 /2015                          

                                                         Rady Gminy Kłodawa 

                                                     z dnia 28 stycznia 2015 r. 

                       

                 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2015. 

 

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 ust. 1, art. 215 oraz art. 235 i 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 łącznie o kwotę 69.666 zł, w tym: 

1) zwiększa się planowane dochody majątkowe łącznie o kwotę 69.666 zł, w tym z tytułu 

dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ww. ustawy o finansach publicznych, o kwotę 69.666 zł, 

     zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 69.666 zł, w ten sposób że: 

1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 10.000 zł, 

2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 79.666 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. Załącznik Nr 5, dotyczący dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu Gminy Kłodawa 

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Nr  II/ 9 

/2014 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały 

budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

  

              / Jan Czesław Kubera / 



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

DOCHODY 

Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 69.666 zł, w tym: 

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

majątkowe o kwotę 69.666 zł, z tytułu refundacji środków - wydatkowanych w 2014 r. na  

modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach -  z Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 - 2013. 

 

WYDATKI 

 Zwiększa się planowane wydatki  budżetowe łącznie o kwotę 69.666 zł, w tym: 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się planowane 

wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł, przeznaczone na zakup usług pozostałych, a które 

przenosi się do działu 921, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii 

Rzymsko – Katolickiej w Różankach na prace restauratorskie kościoła zabytkowego  

w Różankach, wpisanego do rejestru zabytków. 

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

budżetowe w łącznej kwocie 109.666 zł, z tego: 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 69.666 zł, przeznaczone na realizację 

wydatków inwestycyjnych w 2015 roku, 

- zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 40.000 zł, tytułem udzielenia 

dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Różankach, z przeznaczeniem na prace 

restauratorskie przy zabytku sakralnym w Różankach - zgodnie z art. 77 pkt. 7, 8 i 16 oraz art. 

81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U.  

2014, poz. 1446) - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko - Katolicką  

w Różankach, a Wójtem Gminy Kłodawa. 

Dział 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, w  tym: 

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, przeznaczone na dotację dla 

jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla klubów sportowych, 

- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy 

inwestycyjne na potrzeby boiska sportowego w Kłodawie – zakup kontenera dla zawodników 

na obiekt socjalny. 


