
     
   
   
 

UCHWAŁA  Nr XIII/88/2019 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

 
z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
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 (t.j: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 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.  Ustala  się  planowany  deficyt  budżetu  w  kwocie  8.129.364  zł, który  zostanie  pokryty 

przychodami pochodzącymi z:  
1) sprzedaży papierów wartościowych       - 6.970.000 zł,  
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych         -   1.159.364 zł.  

 
§ 4.  Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały.  
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIII/88/2019 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  23 grudnia 2019 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

758     Różne rozliczenia 202 205,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 202 205,00 własne 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 202 205,00 własne 

852     Pomoc społeczna 1 620,00 własne 

  85213   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

420,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 420,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 1 200,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 200,00 własne 

855     Rodzina 40 680,00 własne 

  85501   Świadczenie wychowawcze 6 900,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 500,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

29 500,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29 000,00 własne 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

4 280,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 280,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 własne 

    0750 

Wpływy 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 

300,00 własne 

  
Razem: 244 805,00   

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIII/88/2019 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  23 grudnia 2019 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

750     Administracja publiczna 202 205,00 własne 
  75095   Pozostała działalność 202 205,00 własne 
    4430 Różne opłaty i składki 202 205,00 własne 

852     Pomoc społeczna 1 620,00 własne 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

420,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

420,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 1 200,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 200,00 własne 

855     Rodzina 40 680,00 własne 
  85501   Świadczenie wychowawcze 6 900,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

6 900,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

29 500,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

29 500,00 własne 

  85513   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

4 280,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

4 280,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 454 906,00 własne 
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód -1 454 906,00 własne 
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 454 906,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 własne 
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 własne 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 własne 

              
Razem: -1 210 101,00   



 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XIII/88/2019 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  23 grudnia 2019 r. 
 

 
Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2019 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   8 729 364 

1. Kredyty § 952 0 

2. Pożyczki § 952 0 

3. 
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 903 0 

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 

5. Prywatyzacja majątku jst § 944  0 

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 6 970 000 

8. 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

§ 950 1 759 364 

Rozchody ogółem:   600 000 

1. Spłaty kredytów § 992 0 

2. Spłaty pożyczek § 992 0 

3. 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 

§ 963 0 

4. Udzielone pożyczki § 991 0 

5. Lokaty § 994 0 

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 600 000 

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/88/2019 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  23 grudnia 2019 r. 

 
Uchwała: 
- wprowadza do budżetu limity wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego, 
odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami. Zwrot dotacji następuje 
na skutek pobrania przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych nieprzysługujących 
im świadczeń. Kwota łączna 42.300 zł. 
- wprowadza do budżetu dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT na kwotę 202.205 zł 
z przeznaczeniem w całości na opłacenie składki członkowskiej Związku Gmin Dolnej Odry. 
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.454.906 zł na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Widuchowej” 
- zwiększa plan dochodów z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Żelechowie o kwotę 300 zł 
z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby świetlicy. 
 


