
              

                          
         

 
UCHWAŁA  Nr XX/229/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 29 maja 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 z 2017 r. poz. 730) 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 1.913.000 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         -     473.000 zł. 

 

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

niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

  

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XX/229/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 29 maja 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 69 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 69 000,00 własne 

    6630 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

69 000,00 własne 

758     Różne rozliczenia 58 000,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 58 000,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 58 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie - 159 222,00 własne 

  80104   Przedszkola  - 159 222,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów - 159 222,00 własne 

852     Pomoc społeczna 25 912,00 własne 

  85214   
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

25 912,00 własne 

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

25 912,00 własne 

  
Razem: - 6 310,00 - 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XX/229/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 29 maja 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 500 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 500 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie - 159 222,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe - 40 140,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 40 140,00 własne 

  80104   Przedszkola  - 119 082,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 082,00 własne 

852     Pomoc społeczna 25 912,00 własne 

  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

25 912,00 własne 

    3110 Świadczenia społeczne 25 912,00 własne 

  
Razem: 366 690,00   

 

 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XX/229/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 29 maja 2017 r. 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   2 513 000 

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 1 073 000 

Rozchody ogółem:   600 000 

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) § 982 600 000 

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 



 

       Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/229/2016 

       Rady Gminy Widuchowa 

       z dnia 29 maja 2017 r. 

 

Uchwała: 

- koryguje wysokość dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu o 159.222 zł 

i o tę samą kwotę koryguje limity wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie 

przedszkolne. Ubytek dochodów z powyższego źródła został uzupełniony dotacją celową na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego włączoną do budżetu Zarządzeniem 

Wójta Gminy (stosownie do zarządzenia Wojewody zachodniopomorskiego Nr 104/2017 z dnia 17 

marca 2017 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 r.) z przeznaczeniem na 

zwiększenie limitu wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. 

- zwiększa planowane dochody z tytułu darowizn o kwotę 25.912 i przeznacza je na udzielenie 

pomocy dla pogorzelców z miejscowości Krzywin.  

- wprowadza do budżetu dochody 69.000 zł tytułu dofinansowania od Województwa 

Zachodniopomorskiego w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na Przebudowę drogi przez 

miejscowość Marwice o długości 1,0 km. Łączny koszt zadania szacuje się do budżetu na kwotę 

500.000 zł. Wkład własny to kwota 431.000 zł która pochodzić będzie z planowanych dochodów 

budżetu Gminy Widuchowa w roku 2017 na kwotę 58.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 373.000 zł. 

W wyniku wprowadzenia zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy Widuchowa o kwotę 373.000 zł 

oraz zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 373.000 zł. 


