
   
 

UCHWAŁA  Nr XXVI/272/2018 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.980.000 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

1) sprzedaży papierów wartościowych                -  1.440.000 zł, 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych         -     540.000 zł. 

 

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 5. W uchwale nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 § 5 ust. 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 2) celową w wysokości                       -  437.204 zł, 

z przeznaczeniem na:  

a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie 58.000 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 

379.204 zł”. 

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXVI/272/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

758     Różne rozliczenia 100 204,00 własne 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

100 204,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100 204,00 własne 

  

Razem: 100 204,00   

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXVI/272/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

750     Administracja publiczna 120 000,00 własne 

  75095   Pozostała działalność 120 000,00 własne 

    4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 własne 

758     Różne rozliczenia 100 204,00 własne 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 100 204,00 własne 

    4810 Rezerwy 100 204,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 własne 

  
Razem: 280 204,00   



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXVI/272/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   2 780 000 

1. Kredyty § 952 0 

2. Pożyczki § 952 0 

3. 
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 903 0 

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 

5. Prywatyzacja majątku jst § 944  0 

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 1 440 000 

8. 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

§ 950 1 340 000 

Rozchody ogółem:   800 000 

1. Spłaty kredytów § 992 0 

2. Spłaty pożyczek § 992 0 

3. 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 

§ 963 0 

4. Udzielone pożyczki § 991 0 

5. Lokaty § 994 0 

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 800 000 

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/272/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 22 lutego2018 r. 

 

Uchwała wprowadza do budżetu wolne środki w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 

limitu wydatków: 

- na zapłatę składki członkowskiej za rok 2017 do Związku Gmin Dolnej Odry – 120.000 zł; 

- na zapłatę ostatniej części wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji zadania pn. „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Widuchowej” – 60.000 zł. 

W wyniku zmian zwiększony zostanie deficyt budżetu gminy o kwotę 180.000 zł, który będzie 

pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

pozostających do dyspozycji po zamknięciu 2017 r. 

Stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 informującego o ostatecznych rocznych 

kwotach subwencji ogólnej zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej 

subwencji ogólnej o kwotę 100.204 zł jednocześnie zwiększając wysokość rezerwy celowej 

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 

o kwotę  100.204 zł. 

 


