
 

UCHWAŁA Nr XVII/185/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) 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. 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 XVII/185/2016  
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudni a 2016 r. 

 
 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 
 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana  rodzaj zadania 

801     Oświata i wychowanie 3 200,00 własne 
  80110   Gimnazja 3 200,00 własne 

  

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 200,00 własne 

852     Pomoc Społeczna 7 720,00 własne 

  

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 500,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 własne 

  85216    Zasiłki stałe 220,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 własne 

Razem : 10 920,00   



 

 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVII/185/2016  
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudni a 2016 r. 

 
 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 
 

 

Dział Rozdział 
Paragra

f Treść Zmiana  rodzaj zadania 

801     Oświata i wychowanie 3 200,00 własne 

  80110   Gimnazja 3 200,00 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 własne 

852     Pomoc Społeczna 7 720,00 własne 

  

85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 500,00 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. 7 500,00 własne 

  85216    Zasiłki stałe 220,00 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. 220,00 własne 

Razem : 10 920,00   



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/185/2016 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 
Uchwała  zwiększa plan  dochodów  i wydatków : 
- o kwotę 7.720 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłku stałego. Zwrot 
dotacji następuje na skutek pobrania przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych 
nieprzysługujących im świadczeń; 
- o kwotę 3.200 zł z przeznaczaniem   na realizację przez Zespół Szkół w Widuchowej 
projektu  · Narodowego Banku Polskiego pn. "Pomysł na sukces, czyli as biznesu z 
Widuchowej" . 
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