
         
        

UCHWAŁA Nr XI/107/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 2 marca 2016 roku 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) Rada Gminy 
Widuchowa uchwala, 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 planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 400.000 zł, która zostanie 
przeznaczona na: 
1) wykup papierów wartościowych w kwocie      - 400.000 zł, 

 
§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
   
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XI/107/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 2 marca 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

758     Różne rozliczenia 976 000,00 własne  

  75814   Różne rozliczenia finansowe 976 000,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 976 000,00 własne 

  
Razem:  976 000,00   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XI/107/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 2 marca 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

750     Administracja publiczna 235 250,00 własne  

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 179 600,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 179 600,00 własne 

  75095   Pozostała działalność 55 650,00 własne 

    4430 Różne opłaty i składki 55 650,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 37 000,00 własne  

  80101   Szkoły podstawowe 37 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 własne 

852     Pomoc społeczna 13 750,00 własne  

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

13 687,00 własne 

    2910 

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

13 687,00 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. 

18,00 własne 

    2910 

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

18,00 własne 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 45,00 własne 

    2910 

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

45,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 602 000,00 własne  

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 602 000,00 własne 

    6660 

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 

602 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna - 37 000,00 własne  



  92601   Obiekty sportowe - 37 000,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 000,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 000,00 własne 

    4120 Składki na Fundusz Pracy - 500,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych - 2 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 własne 

    4430 Różne opłaty i składki - 2 000,00 własne 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00 własne 

  
Razem: 851 000,00   



Załącznik Nr 3                                                                                               
do Uchwały Nr XI/107/2016 
Rady Gminy Widuchowa                                                                                    
z dnia 2 marca 2016 r. 

 
 
Przychody i rozchody bud żetu Gminy w 2016 r.   
    

   w złotych 

Lp.  Treść Klasyfikacja  
§ 

Kwota  
 

    
    
1 2 3 4 

Przychody ogółem:   0 

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 0 

8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy 

§ 950 0 

Rozchody ogółem:   400 000 

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) 

§ 982 400 000 

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                       Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/107/2016 
                                                           Rady Gminy Widuchowa 

                                                     z dnia 2 marca 2016 r. 
 
Uchwała: 
- wprowadza do budżetu dochody pochodzące z rozliczeń zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych 
w kwocie 976.000 zł i przeznacza się je na: 
- wypłatę wynagrodzenia w kwocie 179.600 zł dla kancelarii prawnej za odzyskanie podatku VAT 
zapłaconego przy realizacji inwestycji Przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa sieci 
wodociągowej relacji Żelechowo – Kłodowo i Żelechowo – Kiełbice oraz budowy kanalizacji w 
Krzywinie; 
- zwrot podatku VAT do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 602.000 zł. W związku z tym, że 
przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków UE - budowa kanalizacji w Krzywinie koszty 
podatku VAT stanowiły wydatek kwalifikowany podatek VAT podlega zwrotowi do Urzędu 
Marszałkowskiego w części w jakiej został sfinansowany ze środków UE.  
- zwiększenie wydatków o 55.650 zł na opłacenie powiększonej o 10 zł od mieszkańca składki 
członkowskiej za rok 2015 na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry zgodnie z Uchwałą nr 20/2015 
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia 
składki członkowskiej 
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na 
wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz wypłatę zasiłku stałego. Zwrot dotacji następuje na skutek pobrania przez 
świadczeniobiorców w latach ubiegłych nieprzysługujących im świadczeń.  
 
W wyniku zmian budżetu planuje się nadwyżkę budżetu na kwotę 400.000 zł, którą w całości 
przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. 
 


