
ZARZĄDZENIE NR 536 /2022 
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu 
Gminy Widuchowa na rok 2022 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zm.), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. 
z 2022 r, poz. 70) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/289/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 marca 
2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXXIV/265/2021 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXXIV/265/2021 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa przyjętego Zarządzeniem 
Nr 456/2022 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 03 stycznia 2022 r.  w sprawie sporządzenia planu finansowego 
Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie ze zmianami 
dochodów i wydatków wynikającymi z § 1 i 2 dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Widuchowa 
 

Paweł Wróbel 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 /2022 
Wójta Gminy Widuchowa 
z dnia 15 czerwca 2022 r.  
 

 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy.  

 
Zmiana planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

  
Jednostka organizacyjna: Urząd Gminy Widuchowa     

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 480,00 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 41 480,00 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 41 480,00 zlecone 

2. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 4  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 123,88 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 123,88 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 123,88 zlecone 

3. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 5  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 161,25 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 161,25 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 161,25 zlecone 

4. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

758     Różne rozliczenia 16 904,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 16 904,00 własne 

    2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

16 904,00 własne 

801     Oświata i wychowanie -9 701,00 własne 

  80195   Pozostała działalność -9 701,00 własne 

    2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

-9 701,00 własne 

5. Zmiana planu dochodów planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 2 000,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 2 000,00 zlecone 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zlecone 

Razem: 50 968,13   
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 536 /2022 
Wójta Gminy Widuchowa 
z dnia 15 czerwca 2022 r.  
 

 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy.  

 
Jednostka: Urząd Gminy Widuchowa 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

5 400,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 5 400,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 własne 

758     Różne rozliczenia -9 400,00 własne 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe -9 400,00 własne 

    4810 Rezerwy -9 400,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 4 000,00 własne 

  80104   Przedszkola 4 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 0,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych -3 090,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 własne 

Razem: 0,00   
            

Zmiana planu wydatków planowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw. 
Jednostka: Urząd Gminy Widuchowa 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00 własne 

  01043   Infrastruktura wodociągowa wsi 0,00 własne 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 

13 500,00 własne 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

-13 500,00 własne 

 
Zmiana planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 
            

Jednostka organizacyjna: Urząd Gminy Widuchowa     

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 4  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 123,88 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 123,88 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -125,88 zlecone 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218,60 zlecone 

    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31,16 zlecone 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4C61A719-C62A-42AF-B6BC-61A6281F7B9C. Podpisany Strona 1



2. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 5  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

750     Administracja publiczna 161,25 zlecone 

  75095   Pozostała działalność 161,25 zlecone 

    4300 Zakup usług pozostałych 161,25 zlecone 

3.Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 1 000,00 własne 

  80195   Pozostała działalność 1 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 własne 

Razem: 1 285,13   

            

Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art.13  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41 480,00 zlecone 

  75495   Pozostała działalność 41 480,00 zlecone 

    3110 Świadczenia społeczne 41 096,00 zlecone 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384,00 zlecone 

2. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 26 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

855     Rodzina 2 000,00 zlecone 

  85595   Pozostała działalność 2 000,00 zlecone 

    3110 Świadczenia społeczne 1 940,00 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60,00 zlecone 

Razem: 43 480,00   

            
Jednostka: Gminne Przedszkole w Widuchowej 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 692,99 własne 

  80195   Pozostała działalność 692,99 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 692,99 własne 

Razem: 692,99   

            
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Krzywinie 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 833,19 własne 

  80195   Pozostała działalność 833,19 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 833,19 własne 

Razem: 833,19   
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Jednostka: Szkoła Podstawowa w Widuchowej 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

1. Zmiana planu wydatków planowanych na zadania wymienione w art. 50 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

801     Oświata i wychowanie 4 676,82 własne 

  80195   Pozostała działalność 4 676,82 własne 

    4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 676,82 własne 

Razem: 4 676,82   
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UZASADNIENIE 

 

Wójt w ramach upoważnienia Rady Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje zmian w 
planie dochodów i wydatków budżetu gminy.  
 
Wójt w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dokonuje zmiany przeznaczenia 
niewykorzystanej kwoty 13.500 zł z zakupu agregatów prądotwórczych do eksploatacji 
na hydroforniach na usługi sporządzenia analizy efektywności kosztowej stacji uzdatniania wody. 
Wydatki wynikają z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem 
SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 
Wójt rozwiązuje rezerwę ogólną na wydatki związane z: 
- budową placu zabaw w Krzywinie w kwocie 4.000 zł 
- zakupem materiałów dla ochotniczych straży pożarnych 5.400 zł (w tym 2.400 na wiatę na terenie 
OSP w Widuchowej). 
 
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy 
działami.  
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy 
działami.  
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