
     
    
  

UCHWAŁA  Nr XXIV/253/2017 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 wydatków jednostek pomocniczych w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIV/253/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 23 listopada 2017 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

852     Pomoc społeczna 660,00 własne 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej. 

600,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 60,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60,00 własne 

855     Rodzina 32 727,15 własne 

  85501   Świadczenie wychowawcze 1 150,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 własne 

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

14 700,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 700,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 000,00 własne 

  85504   Wspieranie rodziny 16 877,15 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 16 877,15 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 004,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 004,00 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 

4 004,00 własne 

  
Razem: 37 391,15   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIV/253/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 23 listopada 2017 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność 500,00 własne 

  60016   Drogi publiczne gminne 500,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 własne 

852     Pomoc społeczna 660,00 własne 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej. 

600,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

600,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 60,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

60,00 własne 

855     Rodzina 32 727,15 własne 

  85501   Świadczenie wychowawcze 1 150,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 150,00 własne 

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

14 700,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

14 700,00 własne 

  85504   Wspieranie rodziny 16 877,15 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 877,15 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 713,12 własne 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 944,28 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 064,33 własne 

    4270 Zakup usług remontowych - 120,05 własne 

  90095   Pozostała działalność - 11 657,40 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 657,40 własne 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 11 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 717,12 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 717,12 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 955,00 własne 

    4220 Zakup środków żywności 512,32 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 250,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 999,80 własne 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 500,00 własne 



  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 250,00 własne 

  
Razem: 37 391,15   

 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXIV/253/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 23 listopada 2017 r. 

 



 



 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/253/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 23 listopada 2017 r. 

 
Uchwała: 

- wprowadza do budżetu dochody otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki 
związane kosztami wynagrodzenia asystenta rodziny 16.877,15 zł ; 
- wprowadza do budżetu dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej w Żelechowie – 1.924 zł, Lubiczu 
– 1080 zł, Żarczynie – 1.000 zł i przeznacza się je na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym 
opał, wykładzinę podłogową, grill); 
- koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych – sołectwo Dębogóra, Krzywin, Lubicz, 
Pacholęta, Rynica w wyniku złożenia przez sołectwo wniosku o zmianę przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu 
sołeckim  
- wprowadza do budżetu limity wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę 
zasiłku stałego wraz z odsetkami. Zwrot dotacji następuje na skutek pobrania przez 
świadczeniobiorców w latach ubiegłych nieprzysługujących im świadczeń. Kwota łączna 16.510 zł. 
 


