
      
        

UCHWAŁA Nr XVI/125/2020 
RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 
z dnia 29 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 dochodów budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.618.841,22 zł, która zostanie 
przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. 

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

do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Tabela określająca dochody i wydatki planowane w 2020 r. na podstawie odrębnych ustaw, 

wymagające szczególnych zasad wykonywania otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVI/125/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność -1 071 389,00 własne 
  60016   Drogi publiczne gminne -1 071 389,00 własne 

    6258 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

-1 071 389,00 własne 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

-868,00 własne 

  75621   
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

-868,00 własne 

    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -868,00 własne 
758     Różne rozliczenia -48 171,00 własne 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

-48 171,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -48 171,00 własne 
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81 736,00 własne 

  85395   Pozostała działalność 81 736,00 własne 

    2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

81 736,00 własne 

              
Razem: -1 038 692,00   



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVI/125/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

710     Działalność usługowa 50 000,00 własne 

  71095   Pozostała działalność 50 000,00 własne 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 

50 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie -48 171,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe -48 171,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -48 171,00 własne 

851     Ochrona zdrowia 27 288,84 własne 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 288,84 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 288,84 własne 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 170,00 własne 

  85395   Pozostała działalność 102 170,00 własne 

    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 598,40 własne 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 899,60 własne 

    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 164,80 własne 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 541,20 własne 

    4128 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 389,60 własne 

    4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

347,40 własne 

    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 143,20 własne 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 285,80 własne 

    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 własne 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 800,00 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych 200,00 własne 

    4428 Podróże służbowe zagraniczne 4 640,00 własne 

    4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 160,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 202,94 własne 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 202,94 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 202,94 własne 

Razem: 132 490,78   

 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XVI/125/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  29 kwietnia 2020 r. 

 
Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2020 r. 

        
      w złotych 

        
Lp. Treść Klasyfikacja 

§ 

Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   3 651 158,78 

1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 

905 346.919,12 

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

950 3 204 239,66 

3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 
udzielonych ze środków publicznych 

951 100 000 

Rozchody ogółem:   5 270 000 
1 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek 

samorządu terytorialnego 
965 600 000 

2 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 570 000 

3 Udzielone pożyczki i kredyty 991 100 000 

 
 
 
 



 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/12
Rady Gminy Widuchowa
z dnia  29 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XVI/125/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia  29 kwietnia 2019 r. 

 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/125/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 
Uchwała: 
- zmniejsza kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie przebudowy 
ul. Bulwary Rybackie ( kwota 1.071.389 zł). Gmina otrzymała wymienioną kwotę w roku 2019 
i w roku 2020 wykupiła obligacje od banku z tytułu prefinansowania inwestycji (zmniejszenie 
długu); 
- wprowadza do budżetu dochody (81.736 zł) oraz limity wydatków 102.170 zł na realizację 
projektu Program Współpracy INTERREG V A „Polsko-Niemieckie  Centrum Kompetencji 
Językowych i Zawodowych w Schwedt i Widuchowej”. Planuje się realizacje projektu w latach 
2020-2022. Wartość całego projektu wynosi 1 952 099 zł a kwota dofinansowania 
1 561 679,20 zł; 
-   zwiększa   limit   wydatków   na   program   przeciwdziałania   alkoholizmowi   o   kwotę 
niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 27.288,84 zł; 
-   zwiększa   limit   wydatków   na   wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska   o   kwotę niewykorzystanych środków z roku 
ubiegłego – 1.202,94 zł; 
- zwiększa limit wydatków na opracowanie dokumentów strategicznych o kwotę 50.000 zł. 
 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 zmniejszona została kwota subwencji 
oświatowej. Uchwała zmniejsza dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 48.171 zł oraz 
z tytułu udziału gminy w PIT o kwotę 868 zł. Ubytek dochodów z subwencji oświatowej 
zrównoważony zostanie proporcjonalnym zmniejszeniem limitów wydatków na płace w Szkole 
Podstawowej w Krzywinie oraz w Widuchowej.   

 


