
   

 

UCHWAŁA  Nr IX/66/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 26 sierpnia 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, poz. 1309) 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. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne 

gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r. otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 

 

§ 4. Tabela określająca plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez 

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Dokonuje się zmian planu wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek 

pomocniczych  w 2019 r. jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Tabela określająca plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  

w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 10 000,00 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 

758     Różne rozliczenia 120 000,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 802,76 własne 

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

38 549,36 własne 

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

36 647,88 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000,00 własne 

  92195   Pozostała działalność - 10 000,00 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 

926     Kultura fizyczna 9 200,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 9 200,00 własne 

    6300 

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

9 200,00 własne 

  
Razem: 129 200,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 122 288,00 własne 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 własne 

    6210 

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

110 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 12 288,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 288,00 własne 

600     Transport i łączność -33 092,30 własne 

  60016   Drogi publiczne gminne -33 092,30 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -33 092,30 własne 

750     Administracja publiczna 0,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -18 549,36 własne 

    4270 Zakup usług remontowych -20 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 38 549,36 własne 

855     Rodzina 3 000,00 własne 

  85504   Wspieranie rodziny 3 000,00 własne 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

3 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 092,30 własne 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1 200,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 200,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 24 292,30 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 292,30 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2 288,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 własne 

    4220 Zakup środków żywności 4 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 własne 

  92195   Pozostała działalność -12 288,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -12 288,00 własne 

926     Kultura fizyczna 16 200,00 własne 

  92601   Obiekty sportowe -10 747,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych -10 747,00 własne 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej -3 000,00 własne 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

-3 000,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 29 947,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 947,00 własne 

            

Razem: 129 200,00   

 



 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

 

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 

2019 r.  

  
 

w złotych 

Lp. Dział Rozdział §** 
Nazwa jednostki 

 otrzymującej dotację 
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 stacji uzdatniania wody w 
miejscowościach: Widuchowa, 
Bolkowice, Czarnówko. 

50 000 

2 010 01010 6210 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
zakup samochodu dostawczego 

110 000 

3 900 90001 6210 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji przepompowni ścieków 

Nr 3 w Widuchowej 

20 000 

4 900 90001 6210 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji (karosacji) samochodu w 
celu zmiany jego przeznaczenia na 
samochód asenizacyjny 

100 000 

Ogółem   280 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. 

    
  

    
 

w złotych 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 

1 754 75412 6230 
zakup pojazdów służących zabezpieczeniu gotowości 

bojowej ochotniczych straży pożarnych 
280 000 

2 855 85504 2360 prowadzenie placówki wsparcia dziennego 3 000 

3 921 92120 2720 
prace remontowe i konserwatorskie obiektów 

zabytkowych na terenie gminy 
9 000 

4 926 92605 2360 upowszechnianie kultury fizycznej 112 000 

Ogółem 404 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik Nr 5 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

 

Zmiany w planie wydatków w tabeli określającej plan wydatków jednostek pomocniczych  

w 2019 r. 

 

Jednostka 

pomocnicza 
Dział Rozdział § 

Plan 

wydatków 

ogółem na 

2019 

z tego: 

Fundusz 

sołecki 

Pozostałe 

wydatki 

Widuchowa 600 60016 6050 -33 092,30 -33 092,30 0 

  900 90004 4210 -1 200,00 -1 200,00 0 

  900 90095 6050 24 292,30 24 292,30 0 

  921 92109 4300 5 800,00 5 800,00 0 

  921 92109 4210 200,00 200,00 0 

  921 92109 4220 4 000,00 4 000,00 0 

Ogółem: 0,00 0,00 0,00 

 



Załącznik Nr 6 

do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r 

 

 

 

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r. 

 
          

         
w złotych 

         

          

  Wyszczególnienie 
Stan środków 

obrotowych na 
początek roku 

Przychody Koszty 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku ogółem 

w tym: 

ogółem 
w tym: 

wpłata do 
budżetu 

dotacje 
z budżetu 

z tego: 

na 
wydatki 
bieżące 

na 
inwestycje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Zakłady budżetowe -95224 3103700 381700 101700 280000 2858700 0 149776 

  z tego:                 

  
Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
w Widuchowej 

-95224 3103700 381700 101700 280000 2858700 0 149776 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

Uchwała: 

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

infrastruktury sportowej na kompleksach sportowych w Gminie Widuchowa (dofinansowanie w 

postaci pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego w kwocie 9.200 zł, środki własne z budżetu Gminy Widuchowa w kwocie 

10.747 zł); 

- zwiększa limit wydatków o kwotę  10.000 zł w roku 2019 na realizację  projektu  "Wykonanie 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności"; 

- zwiększa dochody o kwotę 44.802,76 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”  

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

w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 75.197,24 zł. 

-  na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej wprowadza do budżetu 

limit wydatków w kwocie 110.000 zł na udzielenie dotacji dla zakładu na zakup samochodu 

dostawczego na potrzeby remontów, konserwacji i obsługi sieci wodociągowych; 

- zmniejsza limit kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

sportowej o 3.000 zł  zwiększając jednocześnie limit powyższych dotacji o kwotę 3.000 zł 

w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego;  

- koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wsi Widuchowa. 

 

 


