
     
 

UCHWAŁA  Nr XXVIII/296/2018 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 
z dnia 25 lipca 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  z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) 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 2.161.284 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         -     721.284 zł. 

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

niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Dokonuje się zmian planu wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek 

pomocniczych  w 2018 r. jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6. Tabela określająca plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na 
pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 

dochodu 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 557,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 42 557,00 własne 

    2440 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

6 524,00 własne 

    6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

36 033,00 własne 

855     Rodzina - 264 430,00 zlecone 

  85501   Świadczenie wychowawcze - 264 430,00 zlecone 

    2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

- 264 430,00 zlecone 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 358,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 808,00 własne 

    0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

1 808,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 14 550,00 własne 

    0830 Wpływy z usług 10 000,00 własne 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej 

4 550,00 własne 

926     Kultura fizyczna 132 067,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 132 067,00 własne 

    2710 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

4 800,00 własne 

    6260 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

127 267,00 własne 

  
Razem: - 73 448,00   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25  lipca 2018 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 

wydatku 

600     Transport i łączność 12 000,00 własne 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 12 000,00 własne 

    2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

12 000,00 własne 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

42 557,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 42 557,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 524,00 własne 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

36 033,00 własne 

855     Rodzina - 264 430,00 zlecone 

  85501   Świadczenie wychowawcze - 264 430,00 zlecone 

    3110 Świadczenia społeczne - 260 464,00 zlecone 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 966,00 zlecone 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 69 556,42 własne 

  90095   Pozostała działalność - 69 556,42 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych - 1 556,42 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych - 39 854,00 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych - 26 146,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 914,42 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 364,42 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556,42 własne 

    4220 Zakup środków żywności 1 808,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 80 550,00 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 własne 

    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 586,00 własne 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 383,00 własne 

    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 417,00 własne 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 581,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 12 150,00 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 36 851,00 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych 24 182,00 własne 

926     Kultura fizyczna 301 351,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 301 351,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 9 621,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 730,00 własne 

  
Razem: 107 836,00   



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

 
 
 
 

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   2 961 284 

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 1 521 284 

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 



Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych  

w 2018 r. 

 

      w złotych 

Jednostka pomocnicza Dział Rozdział § 

Zmiana planu 

wydatków 

ogółem na 2018 

z tego: 

Fundusz 

sołecki 

Pozostałe 

wydatki 

Pacholęta 900 90095 4210 -2 000,00 -2000,00 0,00 

  900 90095 4270 -1 556,42 -1556,42 0,00 

  921 92109 4210 3 556,42 3556,42 0,00 

Ogółem: 0,00 0,00 0,00 



Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

 
 

 

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym 
jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.  

       

     
w złotych 

 

Lp
. 

Dzia
ł 

Rozdzia
ł §** Nazwa zadania 

Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1 600 60004 

271

0 

Utrzymanie linii 
komunikacyjnej na trasie 
Czarnówko, Pacholęta, 
Marwice, Gryfino Powiat Gryfiński 47000 

Ogółem   47000 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/296/2018 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca 2018 r. 

 
Uchwała wprowadza do budżetu wolne środki w kwocie 181.284 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
limitu wydatków: 
- na sfinansowanie  remontu zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej. Wartość 
zadania 9.621 zł (z czego dotacja celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 4.800 zł otrzymaną z 
Województwa Zachodniopomorskiego, wkład własny 4.821 zł); 
- na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Łączny koszt projektu to 291.730 zł (z czego 
127.267 zł dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 164.463 zł wkład własny); 
- na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na utrzymanie linii 
komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino w kwocie 12.000 zł. 
Ponadto uchwała: 
- koryguje plan wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pacholęta;  
- wprowadza do budżetu dochody z darowizn i kwot sponsoringu związanych z organizacją Jarmarku 
widuchowskiego na łączną kwotę 14.550 zł i przeznacza je na zwiększenie limitu na wydatków 
pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych jarmarku widuchowskiego; 
- zmniejsza plan dochodów i wydatków zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 
Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych 
Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszającym dotację na wypłaty świadczenia wychowawczego 
oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci;  
- zmienia na właściwą (92195 zamiast 90095) klasyfikację budżetową wydatków przy projekcie  pn. 
„Kultywowanie tradycji historycznych oraz lokalnych zwyczajów mieszkańców poprzez organizację 
Jarmarku Widuchowskiego”; 
- wprowadza do budżetu dotację z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 42.557 zł z przeznaczeniem na zakupy na 
rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.  
- wprowadza do budżetu dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej w Żelechowie – 1.808 zł i 
przeznacza się je na zakupy środków żywności niezbędnych przy organizacji dożynek. 
 
W wyniku zmian zwiększony zostanie deficyt budżetu gminy o kwotę 181.284 zł, który będzie 
pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
pozostających do dyspozycji po zamknięciu 2017 r. 
  
 


