
               
                       

                                                       

 

UCHWAŁA  Nr XIX/225/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.  
 
 

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

z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

  

 

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

Województwa  Zachodniopomorskiego. 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIX/225/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

- 956,00 własne 

  75621   
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

- 956,00 własne 

    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 956,00 własne 

758     Różne rozliczenia - 144 193,00 własne 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

- 162 329,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 162 329,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 18 136,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 18 136,00 własne 

855     Rodzina 8 000,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

8 000,00 własne 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

8 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 685,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 11 685,00 własne 

    2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

11 685,00 własne 

  
Razem: - 125 464,00   



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XIX/225/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania 

801     Oświata i wychowanie - 147 439,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe - 33 000,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 000,00 własne 

  80110   Gimnazja - 114 439,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 129 239,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 786,70 własne 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 112,70 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300,60 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 własne 

851     Ochrona zdrowia 12 676,00 własne 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 676,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 676,00 własne 

855     Rodzina 9 299,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

9 299,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 własne 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 299,00 własne 

  
Razem: - 125 464,00   



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/225/2016 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

Uchwała: 

- zmniejsza kwotę subwencji ogólnej cześć oświatowa o 162.329 zł oraz zmniejsza kwotę 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 

956 zł – zawiadomienie Ministra Finansów ST3.4750.1.2017. Konsekwentnie zmniejsza się plan 

wydatków dla Zespołu Szkół (129.239 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Krzywinie (33.000 zł) – 

proporcjonalnie do  liczby dzieci uczęszczających do szkoły; 

- zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 

niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 12.676 zł; 

- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności otrzymanych 

przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.000 zł i jednocześnie 

zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych o kwotę 9.299 zł; 

- zwiększą plan wydatków o kwotę 14.800 zł na realizację przez Zespół Szkół w Widuchowej 

projektu · Narodowego Banku Polskiego pn. "Pomysł na sukces, czyli as biznesu z Widuchowej". 

Kwota dofinansowania 18.000 zł wpłynęła na dochody Gminy w roku 2016. 

- zwiększa plan dochodów z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie sporządzonego 

w 2016  r. planu gospodarki niskoemisyjnej – 11.685 zł; 

- włącza plan dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 18.136 zł; 

 

 


