
 
 

UCHWAŁA Nr XV/112/2020 
RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

 
 

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 wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Tabela określająca plan dochodów i wydatkówrachunków dochodów  oświatowych jednostek 

budżetowych w 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia 

pomocy dla Powiatu Gryfińskiego. 
 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/112/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
Nazwa jednostki:Urząd Gminy Widuchowa 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność -83 288,98 własne 

  60004   Lokalny transport zbiorowy -57 000,00 własne 

    2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

-57 000,00 własne 

  60016   Drogi publiczne gminne -26 288,98 własne 

    4270 Zakup usług remontowych -26 288,98 własne 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

197 188,98 własne 

  75109   

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

197 188,98 własne 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 095,00 własne 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 549,17 własne 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

70,97 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 481,81 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 592,03 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 300,00 własne 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -19 400,00 własne 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg -19 400,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -19 400,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -94 500,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -94 500,00 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe -4 500,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych -90 000,00 własne 

Razem: 0,00   

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XV/112/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
 
 

w złotych

1 2 3 4 5 6 7

1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie 0 0 0 0 0

2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej 0 1289,24 1289,24 0 0

801-80101- § 0970 0 1289,24 - - -

801-80101- § 4210 0 - 1289,24 - -

3. Gminne Przedszkole w Widuchowej 0 0 0 0 0

0 1289,24 1289,24 0 0

Rozliczenia
z budżetem

z tytułu 
wpłat 

nadwyżek 
środków za 

2019 r.

Ogółem

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów  oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

Wyszczególnienie
Stan środków 

obrotowych na 
początek roku

Dochody 
ogółem

Wydatki 
ogółem

Stan 
środków 

obrotowych 
na koniec 

roku



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/112/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
Uchwała wprowadza do budżetu limity wydatków na pokrycie kosztów organizacji referendum 
gminnego zarządzonego na dzień 26 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy 
Widuchowa Anny Kusy-Kłos w kwocie 22.628,98 zł. Dodatkowo -w czasie epidemii - w celu 
należytego zabezpieczenia wyborców oraz członków komisji wyborczej podczas organizowanego 
referendum zapisuje się w budżecie kwotę 174.560 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów 
i odzieży ochronnej w postaci maseczek, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, okularów 
ochronnych, środków dezynfekujących. 
W celu pokrycia kosztów organizacji referendum uchwała zmniejsza limity wydatków na: 
-dotację dla Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, 

Pacholęta, Marwice, Gryfino o kwotę 57.000 zł; 
- dodatkowe uliczne lampy oświetleniowe o kwotę 19.400 zł; 
- remonty świetlic o kwotę 90.000 zł; 
- finansowanie kosztów zatrudnienia instruktora gry  zespołu „Macierzanka” o kwotę 4.500 zł; 
- remonty dróg gminnych o kwotę 26.288,98 zł. 
 
 


