
                
UCHWAŁA  Nr XV/153/2016 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 2 listopada 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, poz.1579) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
  

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



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/153/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 2 listopada 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

758     Różne rozliczenia 201 079,00 własne  

  75814   Różne rozliczenia finansowe 201 079,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 201 079,00 własne 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XV/153/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 2 listopada 2016 r. 

 
 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 143 000,00 własne  

  01095   Pozostała działalność 143 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 000,00 własne 

750     Administracja publiczna 58 079,00 własne  

  75095   Pozostała działalność 58 079,00 własne 

    4430 Różne opłaty i składki 58 079,00 własne 

801     Oświata i wychowanie - 812,00 własne  

  80101   Szkoły podstawowe - 812,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych - 812,00 własne 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 812,00 własne  

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 812,00 własne 

    3240 Stypendia dla uczniów 812,00 własne 

  

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj 
zadania 

Zmiany w planie wydatków bud żetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego 
sołectwa Ognica - - 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860,00 własne  

  90095   Pozostała działalność 860,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 860,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -860,00 własne  

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -860,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -860,00 własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj 
zadania 

Zmiany w planie wydatków bud żetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego 
sołectwa Pachol ęta - - 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600,00 własne  

  90095   Pozostała działalność 600,00 własne 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -600,00 własne  

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -600,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -600,00 własne 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/153/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 2 listopada 2016 r. 

 
Uchwała: 
- wprowadza do budżetu dochody pochodzące z rozliczeń zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych 
w kwocie 201 079 zł i przeznacza się je na:  
1) zwiększenie limitu wydatków o kwotę 143.000 zł na zadanie  „Przebudowa drogi 
do miejscowości Bolkowice o długości 0,7 km”. Łączny koszt zadania po zmianach - szacuje się do 
budżetu na kwotę 551.000 zł. Wkład własny to kwota 452.000 zł przy założeniu że dofinansowanie 
wyniesie 99.000 zł. 
2) stosownie do uchwały nr 22/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie 
ustalenia świadczenia pieniężnego Gmin na pokrycie niedoboru dochodów Związku oraz świadczeń 
członków z roku 2015 w stosunku do wydatków z roku 2015 wprowadza do budżetu limit 
wydatków na wniesienie opłaty (świadczenia pieniężnego) na pokrycie niedoboru dochodów ZGDO 
pochodzącego z roku 2015 – kwota 58.079 zł 
- przenosi plan wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzywinie 
w kwocie 812 zł na zwiększenie limitu wydatków na stypendia dla uczniów; 
- dostosowuje plan wydatków w ramach funduszy sołeckich sołectw Ognica i Pacholęta 
do złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć realizowanych w roku 2016; 

 
 
 


