
     

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 201
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 
z 2013 r. poz. 594;  645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072

 
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bud

do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bud
do niniejszej uchwały. 
  

§ 3. Tabela określająca  d
gminy realizowane przez podmioty nale
brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

  
§ 4. Tabela określająca  

nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w ż
Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 

     

        
 

UCHWAŁA  Nr VI/54/2015 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 
 

etu Gminy na rok 2015.  

odstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co

ę zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z zał

ę zmian w planie wydatków budżetu Gminy  zgodnie z zał

dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r. 

czniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

ś ąca  dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
ce do sektora finansów publicznych w 2015 r.  otrzymuje brzm

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz
Województwa Zachodniopomorskiego. 

    

o samorządzie gminnym (Dz. U. 
ada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

etu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 

etu Gminy  zgodnie z załącznikiem Nr 2  

etu Gminy Widuchowa na zadania własne 
ansów publicznych w 2015 r.  otrzymuje 

dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 

cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VI/54/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział  Paragraf Treść Zmiana 
rodzaj 

zadania 

852     Pomoc społeczna 12 363,00 własne  

  85295   Pozostała działalność 12 363,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 12 363,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 własne  

  90095   Pozostała działalność 2 000,00 własne 

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 2 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 własne  

  92116   Biblioteki 3 000,00 własne 

    2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

3 000,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 9 000,00 własne 

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 9 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 14 800,00 własne  

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 800,00 własne 

    0830 Wpływy z usług 2 000,00 własne 

    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 12 800,00 własne 

  
Razem:  41 163,00   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr VI/54/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział  Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

852     Pomoc społeczna 22 363,00 własne  

  85295   Pozostała działalność 22 363,00 własne 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 303,00 własne 

    3110 Świadczenia społeczne 21 060,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 własne  

  90095   Pozostała działalność 2 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 własne  

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 000,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 własne 

  92116   Biblioteki 3 000,00 własne 

    2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 własne 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 9 000,00 własne 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

- 9 000,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 9 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 14 800,00 własne  

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 800,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 własne 

  
Razem: 41 163,00   

 



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/54/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 18 czerwca 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 

Zakres 
Ogółem kwota 

dotacji 
 otrzymuj ącej dotacj ę 

  

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 

3 921 92116 2800 
Gminna Biblioteka Publiczna w 
Widuchowej 

Dotacja celowa na zakup i 
uzupełnienie zbiorów bibliotecznych 3000 

Ogółem   108000 



Załącznik Nr 4   
do Uchwały Nr VI/54/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 
 
 
 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
nienale żące do sektora finansów publicznych w 2015 r. 

  
 

w złotych 

Lp.  Dział  Rozdział  § Nazwa zadania Kwota dotacji 
1 2 3 4 5 6 

1 926 92605 2360 upowszechnianie kultury fizycznej 90500 

Ogółem 90500 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/54/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 18 czerwca 2015 r. 

Uchwała: 
- zwiększa dochody (12.363 zł) z tytułu środków przekazywanych przez starostę ze środków 
Funduszu Pracy jako refundacja świadczeń wypłaconych bezrobotnym wykonującym prace 
społecznie użyteczne. Dochody w całości przeznacza się na organizację prac społecznie 
użytecznych. Według kalkulacji łączny koszt wdrożenia prac społecznie użytecznych w Gminie 
Widuchowa zamknie się kwotą 22.363 zł (w tym 10.000 zł środków własnych Gminy 
Widuchowa). Niezbędne środki własne zapewniono między innymi w drodze przeniesienia 
niewykorzystanego limitu wydatków na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów 
zabytkowych. 
- włącza do budżetu dochody 3.000 zł otrzymane z dotacji w ramach pomocy finansowej 
udzielonej przez Powiat Gryfiński z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów 
bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej. W celu realizacji celów udzielonej 
pomocy przekazuje się otrzymane środki dla Biblioteki w Widuchowej w postaci dotacji celowej 
z przeznaczeniem na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. 
- włącza do budżetu dochody: 

• z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na utworzenie placu 
zabaw w Widuchowej kwota 2.000 zł; 

• z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na organizację 
jarmarku widuchowskiego kwota 9.000 zł; 

• z tytułu darowizn i wpływów z usług sponsoringowych na zwiększenie limitu wydatków 
na organizację imprezy sportowej Mini Mundial 2015 kwota 14.800 zł. 

 
 
 
 
 


