
   
     

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 201
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 
U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co

 
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie 

do niniejszej uchwały. 
 
 

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

§ 3. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych o
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
UCHWAŁA  Nr X/79/2015 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
etu Gminy na rok 2015.  

odstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz
Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

 zmian w planie dochodów budżetu Gminy  zgodnie z zał

 zmian w planie wydatków budżetu Gminy  zgodnie z zał

 dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek 
ącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 

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

o samorządzie gminnym (Dz. 

etu Gminy  zgodnie z załącznikiem Nr 1  

etu Gminy  zgodnie z załącznikiem Nr 2  

światowych jednostek 

cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr X/79/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

700     Gospodarka mieszkaniowa 11 000,00 własne  

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 000,00 własne 

    0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000,00 własne 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

5 000,00 własne 

    0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności 

2 000,00 własne 

    0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 własne 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści 
prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 

17 000,00 własne  

  75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

17 000,00 własne 

    0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00 własne 

    0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 2 000,00 własne  

  80110   Gimnazja 2 000,00 własne 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

2 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 000,00 własne  

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 000,00 własne 

    0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 własne 

926     Kultura fizyczna 2 000,00 własne  

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 własne 

  
Razem:  45 000,00   

  



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr X/79/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  

750     Administracja publiczna 6 000,00 własne  

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 12 000,00 własne  

  80101   Szkoły podstawowe 10 000,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 własne 

  80110   Gimnazja 2 000,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 własne 

852     Pomoc społeczna 27 000,00 własne  

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 25 000,00 własne 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 własne 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 własne 

  
Razem: 45 000,00   

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana rodzaj zadania  
Zmiany w planie wydatków bud żetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Żarczyn - - 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 125,00 własne  

  90095   Pozostała działalność 1 125,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 125,00 własne  

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 125,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 125,00 własne 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Nr X/79/2015  
Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
 

Plan dochodów i wydatków 
rachunków dochodów  o światowych jednostek bud żetowych w 2015 r. 

     
w złotych 

  Wyszczególnienie 
Stan środków 
obrotowych na 
pocz ątek roku 

Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

Stan 
środków 

obrotowych 
na koniec 

roku 

Rozliczenia 
z bud żetem 

z tytułu wpłat 
nadwy żek 

środków za 2014 
r. 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie 0 0 0 0 0 

  2. Zespół Szkół w Widuchowej 0 1418 1418 0 0 

  3. Gminne Przedszkole w Widuchowej 0 0 0 0 0 

Ogółem 0 1418 1418 0 0 



Uzasadnienie do Uchwały Nr X/79/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Uchwała: 
- koryguje się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów  oświatowych jednostek 
budżetowych w 2015 r. o wpływy z odszkodowania dla Zespołu Szkół z przeznaczeniem na wydatki 
związane z zakupem materiałów do remontu (445 zł).  
- zwiększa plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów do budżetu m.in. z: opłat użytkowanie 
wieczyste nieruchomości (2.000 zł), najmu i dzierżawy (5.000 zł), przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności (2.000 zł), podatku od środków transportowych (15.000 zł), z najmu 
sali sportowej Zespołu Szkół w Widuchowej (2.000 zł), zwrotu opłaty przez ZGK za zajęcie pasa 
drogowego przez urządzenia kanalizacyjne (13.000 zł).  
Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki: 
- na opłacenie usługi transportowej przy realizacji przez GOPS Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 kwota 2.000 zł; 
- na zakup usług dotyczących obsługi Urzędu Gminy (6.000 zł), wynagrodzenia pracowników Szkoły 
Podstawowej w Krzywinie (10.000 zł), zakup sprzętu sportowego przez Zespół Szkół w Widuchowej 
(2.000 zł), na opłaty wnoszone przez GOPS za Domy Pomocy Społecznej (25.000 zł). 
Uchwała przenosi również wydatki klasyfikowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żarczyn o 
kwotę 1125 zł. 

 


