
        

      

UCHWAŁA  Nr VIII/60/2015 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 10 września 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; 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VIII/60/2015 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 10 września 2015 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

758     Różne rozliczenia 75 863,01 własne 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

15 190,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 190,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 60 673,01 własne 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

40 119,59 własne 

    6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin) 

20 553,42 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 200,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200,00 własne 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 

1 200,00 własne 

  
Razem: 77 063,01   



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr VIII/60/2015 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 10 września 2015 r. 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność 20 553,42 własne 

  60016   Drogi publiczne gminne 20 553,42 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 553,42 własne 

700     Gospodarka mieszkaniowa 6 500,00 własne 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 500,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 własne 

750     Administracja publiczna 40 119,59 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 119,59 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 119,59 własne 

757     Obsługa długu publicznego - 30 000,00 własne 

  75702   
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

- 30 000,00 własne 

    8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 
pożyczek 

- 30 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 15 190,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe 10 000,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 własne 

  80150   

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

5 190,00 własne 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 190,00 własne 

852     Pomoc społeczna 30 000,00 własne 

  85204   Rodziny zastępcze 4 000,00 własne 

    4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 

4 000,00 własne 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 8 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 własne 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 własne 

  85295   Pozostała działalność 8 000,00 własne 

    3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 300,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 własne 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 6 500,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych - 6 500,00 własne 

  
Razem: 77 063,01   

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/60/2015 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 10 września 2015 r. 

Uchwała: 

- zwiększa dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę łączną 

15.190 zł i przeznacza je na: zwiększenie limitu wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i 

pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą – 5190 zł (Zespół 

Szkół w Widuchowej); zwiększenie limitu wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach które mają zagwarantowane godziny płatne przez 

NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – 3.250 zł Szkoła w Krzywinie, 6750 Zespół Szkół w 

Widuchowej  

- wprowadza do budżetu dochody w ramach zwrotu gminom części wydatków poniesionych w 

ramach funduszu sołeckiego i przeznacza je na wydatki modernizacji dróg gminnych 20.553,42 zł 

oraz wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Widuchowa 40.119,59 zł. Zwiększenie limitu 

wydatków na wynagrodzenia wynika z konieczności uzupełnienia środków na wypłaconą 

w styczniu zgodnie z prawem odprawę byłemu Wójtowi; 

- włącza do budżetu dochody: 

• z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na organizację dożynek 

w Widuchowej kwota 1.200 zł; 

- przenosi limit wydatków: 

• w kwocie 6.500 zł z usług na prace zabezpieczające pałac w Dębogórze na usługi wyburzenia i 

zabezpieczenia nieruchomości gminnej w Rynicy; 

•  w kwocie 30.000 zł z kwot na obsługę zadłużenia (odsetki) na pilne uzupełnienie limitów 

wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej w zakresie ponoszonych 

kosztów utrzymywania dzieci w rodzinach zastępczych 4.000 zł, w zakresie zwiększonych 

kosztów wysyłki korespondencji pocztowej 8.000 zł, w zakresie zwiększonych kosztów usług 

opiekuńczych 10.000 zł, w zakresie dożywiania dzieci 8.000 zł 

 

 

 

 


