
              

 
UCHWAŁA  Nr XIII/135/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 czerwca 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 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. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem 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 XIII/135/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

010     Rolnictwo i łowiectwo 99 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 99 000,00 własne 

    6630 

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

99 000,00 własne 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

100 000,00 własne 

  75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

100 000,00 własne 

    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 100 000,00 własne 

758     Różne rozliczenia 125 936,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 125 936,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 125 936,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 własne 

  90002   Gospodarka odpadami 60 000,00 własne 

    2460 

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

60 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 200,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 17 200,00 własne 

    0830 Wpływy z usług 7 000,00 własne 

    0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci pieniężnej 10 200,00 własne 

  
Razem:  402 136,00   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIII/135/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

010     Rolnictwo i łowiectwo 408 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 408 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 000,00 własne 

750     Administracja publiczna - 75 000,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 75 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych - 75 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 16 936,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe 16 936,00 własne 

    4430 Różne opłaty i składki 16 936,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 000,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 375 000,00 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. 

375 000,00 własne 

  90002   Gospodarka odpadami 60 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 200,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 17 200,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 17 200,00 własne 

  
Razem: 802 136,00   



Załącznik Nr 3                                                                                               
do Uchwały Nr XIII/135/2016 
Rady Gminy Widuchowa                                                                                    
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
 
Przychody i rozchody bud żetu Gminy w 2016 r.   
    

   w złotych 

Lp.  Treść Klasyfikacja  
§ 

Kwota  
 

    
    
1 2 3 4 

Przychody ogółem:   400 000 

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 0 

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

§ 950 400 000 

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 XIII/135/2016 

                                                    Rady Gminy Widuchowa 
                                                      z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
Uchwała: 
- wprowadza do budżetu dochody 99.000 zł tytułu dofinansowania od Województwa 
Zachodniopomorskiego w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na Przebudowę drogi 
do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km. Łączny koszt zadania szacuje się do budżetu 
na kwotę 408.000 zł. Wkład własny to kwota 309.000 zł która pochodzić będzie z planowanych 
dochodów budżetu Gminy Widuchowa w roku 2016. 
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. Uchwała koryguje budżet w taki sposób (w tym  wypłatę wynagrodzenia w kwocie 75.000 zł 
dla kancelarii prawnej za odzyskanie podatku VAT) aby zapewnić finansowanie zwrotu środków 
pochodzących z rozliczeń zwrotu VAT przy realizacji budowy kanalizacji w Krzywinie. Niniejsza 
uchwała zwiększa limit zwrotu środków UE z tytułu rozliczeń podatku VAT o kwotę 375.000 zł.  
Stosownie do decyzji ZUS zobowiązującej Szkołę Podstawową w Krzywinie do zwrotu nienależnie 
wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku chorobowego zwiększa się wydatki na zwrot 
ww. świadczeń o kwotę 16.936 zł.  
Włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na 
wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych 60.000 zł. 
Uchwała włącza do budżetu dochody z tytułu darowizn i sponsoringu z przeznaczeniem 
na zwiększenie limitu wydatków na organizację jarmarku widuchowskiego kwota 17.200 zł. 
 
W wyniku zmian wynik budżetu jest zerowy (nie występuje ani deficyt ani nadwyżka). Wykup 
wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 400.000 zł finansowany jest w całości 
z wolnych środków budżetu Gminy Widuchowa z lat ubiegłych.  
 


