
                  

UCHWAŁA  Nr XXI/235/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 26 czerwca 2017 roku 

 

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, poz. 935) 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. Tabela określająca plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 

2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Tabela określająca plan wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r. otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 4 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 XXI/235/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania  

852     Pomoc społeczna 4 204,00 własne 

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

4 204,00 własne 

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

4 204,00 własne 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36 090,00 własne 

  85395   Pozostała działalność 36 090,00 własne 

    2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

36 090,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 452,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 33 452,00 własne 

    2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

33 452,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 900,00 własne 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 19 900,00 własne 

    2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

19 900,00 własne 

926     Kultura fizyczna 4 829,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 4 829,00 własne 

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

4 829,00 własne 

  
Razem: 98 475,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXI/235/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania  

758     Różne rozliczenia - 9 914,00 własne 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe - 9 914,00 własne 

    4810 Rezerwy - 9 914,00 własne 

852     Pomoc społeczna 4 204,00 własne 

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

4 204,00 własne 

    3110 Świadczenia społeczne 4 204,00 własne 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 100,00 własne 

  85395   Pozostała działalność 40 100,00 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 36 090,00 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych 4 010,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 746,63 własne 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 37 246,63 własne 

    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4 304,00 własne 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 760,00 własne 

    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 10 976,00 własne 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 937,00 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 18 172,00 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych 3 207,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 109,37 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 509,37 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 609,37 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 własne 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 890,63 własne 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 19 900,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 66 370,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 46 470,00 własne 

926     Kultura fizyczna 4 829,00 własne 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej - 4 829,00 własne 

    4260 Zakup energii - 2 329,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych - 2 500,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 9 658,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 9 658,00 własne 

Razem: 98 475,00   

 

 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXI/235/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r. 

 
         

         
w złotych 

  Wyszczególnienie 
Stan środków 
obrotowych na 
początek roku 

Przychody Koszty 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku ogółem 

w tym: 

ogółem 
w tym: 

wpłata do 
budżetu 

dotacje 
z budżetu 

z tego: 

na 
wydatki 
bieżące 

na 
inwestycje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Zakłady budżetowe 66574 2384987 50000 0 50000 2306561 0 145000 

  z tego:                 

  
Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Widuchowej 
66574 2384987 50000 0 50000 2306561   145000 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XXI/235/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/235/2016 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

 

Uchwała: 

- wprowadza do budżetu plan dochodów i wydatków na projekt współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego pn” Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń środowiska przy 

współpracy polskich i niemieckich jednostek strażackich”. Wartość projektu 39.356 zł (z tego 

33.452 zł dofinansowanie UE, 5.904 zł wkład własny (na wniosek Wójt pochodzący z rezerwy 

ogólnej budżetu);  

- koryguje plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 

uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2017; 

- zwiększa planowane dochody z tytułu darowizn o kwotę 4.204 zł i przeznacza je na udzielenie 

pomocy dla pogorzelców z miejscowości Krzywin; 

- wprowadza do budżetu dotacje celową w kwocie 19.900 zł otrzymaną z Powiatu Gryfińskiego 

na dofinansowanie  przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania 

pn. „Remont trzech zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej”; 

- wprowadza do budżetu plan dochodów i wydatków na projekt współfinansowany z RPOWZ pn. 

”opracowanie programu rewitalizacji”. Wartość projektu 40.100 zł (z tego 36.090 zł 

dofinansowanie UE, 4.010 zł wkład własny (na wniosek Wójt pochodzący z rezerwy ogólnej 

budżetu); 

- wprowadza do budżetu dotacje celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 4.829 zł otrzymaną 

z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie  remontu zaplecza socjalnego przy 

boisku sportowym w Widuchowej. Wartość zadania 9.658 zł 

- koryguje plan wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Widuchowa w związku ze zmianą 

przedsięwzięć przez zebranie wiejskie (zmniejszenie kwot na zakup usług dostępu do Internetu oraz 

prace remontowe chodników przy jednoczesnym zwiększeniu kwot na poprawę nasadzeń na 

klombach zieleni i doposażenia świetlic wiejskich. Łączna kwota zmian to 3.000 zł) 

 

 

 


