
     

    

    

     

UCHWAŁA  Nr VIII/59/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 25 lipca  2019 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506) 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 VIII/59/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

758     Różne rozliczenia 162 188,16 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 162 188,16 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158 388,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800,16 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 12 000,00 własne 

    0830 Wpływy z usług 2 000,00 własne 

    6300 

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

10 000,00 własne 

  

Razem: 174 188,16   

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr VIII/59/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

710     Działalność usługowa 60 000,00 własne 

  71095   Pozostała działalność 60 000,00 własne 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

60 000,00 własne 

750     Administracja publiczna 11 100,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 100,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00 własne 

758     Różne rozliczenia 3 800,16 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 3 800,16 własne 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800,16 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 000,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 000,00 własne 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 własne 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 50 000,00 własne 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

50 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 288,00 własne 

  92195   Pozostała działalność 14 288,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 288,00 własne 

              

Razem: 174 188,16   



 

 Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/59/2019 

 Rady Gminy Widuchowa 

 z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

Uchwała: 

- zwiększa plan dochodów i wydatków w związku ze zwrotem środków zaangażowanych 

na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierzy rezerwy – 3.800,16 zł; 

- wprowadza do budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Granty 

sołeckie 2019” pn. „O dawnej Widuchowej w Parku Czcibora montaż tablic edukacyjno-

informacyjnych nawiązujących do historii naszej Małej Ojczyzny” (dofinansowanie w postaci 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 

w kwocie 10.000 zł, środki własne z budżetu Gminy Widuchowa w kwocie 2.288 zł); 

- zwiększa limit wydatków o kwotę  35.000 zł w roku 2019 na realizację  projektu  "Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Widuchowej"; 

- zwiększa dochody o kwotę 158.388 zł z tytułu wpływów środków finansowych  przekazanych 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  w związku z obniżeniem 

wysokości nałożonej w 2014 r. korekty finansowej płatności końcowej środków otrzymanych 

w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni 

w Widuchowej”  

- zwiększa kwotę dochodów z wpływów tytułu usług o 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki 

związane z organizacją imprezy kulturalnej „Jarmark Widuchowski”; 

- zwiększa limit wydatków na opracowanie: 

a) dokumentu „Strategia rozwoju gminy” kwota 30.000 zł; 

b) dokumentu „Plany odnowy wsi” – 30.000 zł; 

c) dokumentów i projektów uchwał związanych z planowanym wystąpieniem ze Związku Gmin 

Dolnej Odry oraz przejęciem zadań w zakresie gospodarowania odpadami – 50.000 zł. 

d) wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych o której mowa w art. 86l ustawy 

ordynacja podatkowa - 11.100 zł 

 

 


