
              
          UCHWAŁA  Nr IV/35/2015 

         RADY GMINY WIDUCHOWA 
            z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594;  zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) 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. Określa się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową 
innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. Tabela określająca  dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 IV/35/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 19 lutego2015 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział  Paragraf Treść Zmiana rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 16 000,00 własne  

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 000,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 własne 

758     Różne rozliczenia 133 600,00 własne  

  75814   Różne rozliczenia finansowe 133 600,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 133 600,00 własne 

852     Pomoc społeczna 12 000,00 własne  

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

12 000,00 własne 

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

12 000,00 własne 

  
Razem:  161 600,00 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr IV/35/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział  Rozdział  Paragraf  Treść Zmiana Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 własne  

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 własne 

    6210 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 

- 15 000,00 własne 

750     Administracja publiczna 119 845,00 własne  

  75020   Starostwa powiatowe 35 000,00 własne 

    2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

35 000,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 845,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych - 1 355,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 86 200,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 12 400,00 własne  

  80101   Szkoły podstawowe 12 400,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 400,00 własne 

852     Pomoc społeczna 13 355,00 własne  

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

13 355,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 własne 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 355,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 własne  

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 własne 

    6210 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 

15 000,00 własne 

  
Razem: 161 600,00   

 
 



Załącznik Nr 3                                                                                               
do Uchwały Nr IV/35/2015                                                                                   
Rady Gminy Widuchowa                                                                                    
z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
 
 

Dotacje celowe udzielone z bud żetu Gminy Widuchowa na pomoc finansow ą 
innym jednostkom samorz ądu terytorialnego w 2015 r.  

  
 

w złotych 

Lp.  Dział  Rozdział  §** Nazwa zadania Jednostka samorz ądu 
terytorialnego Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1 750 75020 2710 

Uruchomienie linii 
komunikacyjnej na trasie 
Czarnówko, Pacholęta, 
Marwice, Gryfino 

Powiat Gryfiński 35000 

Ogółem   35000 

 
 



Załącznik Nr 4                                                                                               
do Uchwały Nr IV/35/2015                                                                                   
Rady Gminy Widuchowa                                                                                    
z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
 
 

Dotacje celowe udzielone z bud żetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty nale żące do sektora finansów publicznych w 2015 r.  

  
 

w złotych 

Lp.  Dział  Rozdział  §** Nazwa jednostki 
 otrzymuj ącej dotacj ę Zakres Ogółem kwota 

dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 

1 010 01010 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji wodociągu 
Widuchowa-Marwice 

50000 

2 010 01010 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji sieci wodociągowej w 
Widuchowej 

40000 

3 900 90001 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji przepompowni P-3 w 
Widuchowej 

15000 

Ogółem   105000 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/35/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 19 lutego 2015 r. 

Uchwała: 
- wprowadza do budżetu dochody pochodzące z rozliczeń zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych 
133.600 zł i przeznacza się je na zwiększenie limitu wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej 
nauczyciela Szkoły Podstawowej w Krzywinie (12.400 zł); wypłatę wynagrodzenia w kwocie 
86.200 zł dla kancelarii prawnej za odzyskanie podatku VAT w kwocie łącznej 230.810 zł 
zapłaconego przy realizacji inwestycji Przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa sieci 
wodociągowej relacji Żelechowo – Kłodowo i Żelechowo – Kiełbice oraz budowy hali 
gimnastycznej w Krzywinie oraz na pomoc finansową w kwocie 35.000 zł dla Powiatu 
Gryfińskiego w celu utworzenia linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, 
Gryfino.  
- wprowadza do budżetu dochody pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy robót na 
inwestycji Przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej relacji Żelechowo – 
Kłodowo i Żelechowo – Kiełbice i przeznacza się je na naprawę usterek które wystąpiły podczas 
eksploatacji wodociągu w trakcie trwania okresu gwarancyjnego; 
- zmniejsza dotację dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie modernizacji sieci 
wodociągowej w Widuchowej o kwotę 15.000 zł jednoczenie zwiększając dotację dla  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie modernizacji przepompowni P-3 w Widuchowej 
o kwotę 15.000 zł; 
- wprowadza do budżetu plan dochodów z tytułu egzekucji od dłużnika należności  otrzymanych 
przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000 zł i jednocześnie 
zwiększając plan wydatków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych o kwotę 13.355 zł. 
 
 


