
                 
 

UCHWAŁA  Nr XII/111/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 16 maja 2016 r. 
 

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 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) 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. Tabela określająca  plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 
w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 
   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII/111/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 16 maja 2016 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 nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

7 620,00 własne 

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 7 620,00 własne 

    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 620,00 własne 

758     Różne rozliczenia 10 491,00 własne 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 10 491,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 491,00 własne 

801     Oświata i wychowanie - 160 515,00 własne 

  80104   Przedszkola  - 160 515,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów - 160 515,00 własne 

852     Pomoc społeczna 10 000,00 własne 

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

10 000,00 własne 

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

10 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 15 000,00 własne 

    2460 

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

15 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 3 000,00 własne 

  92601   Obiekty sportowe 3 000,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 własne 

   
Razem:  - 114 404,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XII/111/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 16 maja 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  
750     Administracja publiczna 8 895,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 895,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 895,00 własne 

801     Oświata i wychowanie - 160 515,00 własne 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20 550,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 550,00 własne 

  80104   Przedszkola  - 116 675,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 116 675,00 własne 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego - 23 290,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 290,00 własne 

851     Ochrona zdrowia 9 216,00 własne 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 216,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 9 216,00 własne 

852     Pomoc społeczna 10 000,00 własne 

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

10 876,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 własne 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 376,00 własne 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej - 876,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 876,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 15 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 3 000,00 własne 

  92601   Obiekty sportowe 3 000,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 własne 

   
Razem: - 114 404,00   



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XII/111/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 16 maja 2016 r. 
 

 
Plan przychodów i kosztów samorz ądowych zakładów bud żetowych w 2016 r. 

          
          
         w złotych 

          
          

  Wyszczególnienie 
Stan środków 
obrotowych na 
pocz ątek roku 

Przychody Koszty 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku ogółem 

w tym: 

ogółem 
w tym: 

wpłata do 
bud żetu 

dotacje 
z bud żetu 

z tego: 

na 
wydatki 
bieżące 

na 
inwestycje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Zakłady bud żetowe 87857 2295407 50000 0 50000 2234564 0 148700 
  z tego:                 

  Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej 87857 2295407 50000 0 50000 2234564   148700 



 
       Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/111/2016 
       Rady Gminy Widuchowa 

                 z dnia 16 maja 2016 r. 
 
Uchwała: 
- zwiększa kwotę subwencji ogólnej cześć oświatowa o 10.491 zł oraz zwiększa kwotę dochodów z 
tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.620 zł – 
zawiadomienie Ministra Finansów ST3.4750.4.2016;  
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na 
wydatki związane z opracowaniem i wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Widuchowa  15.000 zł. 
-włącza do budżetu środki pochodzące z odszkodowania majątkowego za uszkodzenia powstałe w 
hali sportowej w Krzywinie -3.000 zł  i przeznacza się je na usługi remontowe hali. 
- zwiększa limit wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych 
środków z roku ubiegłego – 9.216 zł; 
- zwiększa limit wydatków na zakup oprogramowania i urządzeń komputerowych w związku 
z przygotowywaniem się do zadań poboru opłaty śmieciowej – 8.895 zł 
- koryguje plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej 
uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 2016 
- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności  otrzymanych 
przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000 zł i jednocześnie 
zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych o kwotę 10.876 zł 
- koryguje wysokość dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu o 160.515 zł i o 
tę samą kwotę koryguje limity wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie 
przedszkolne. Ubytek dochodów z powyższego źródła zostanie uzupełniony dotacją celową 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego włączaną do budżetu 
Zarządzeniem Wójta Gminy (stosownie do zarządzenia Wojewody zachodniopomorskiego 
Nr 240/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r.) z 
przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków bieżących jednostek prowadzących wychowanie 
przedszkolne.  
 


