
     

UCHWAŁA  Nr III/23/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 17 stycznia 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 gminnym 

(Dz. U. z  z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7.331.348 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

1) sprzedaży papierów wartościowych     - 4.970.000 zł, 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych        - 2.361.348 zł. 

       

§ 3.  Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4.  § 11 pkt 2 Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 otrzymuje brzmienie: 

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

do kwoty – 4.970.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 3.970.000 zł.” 

 

§ 5. 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 

 

§ 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 III/23/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 698 377,00 własne 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 własne 

    6210 

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

50 000,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 648 377,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 648 377,00 własne 

750     Administracja publiczna 159 000,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 000,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 159 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 971,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 81 971,00 własne 

    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -70 793,00 własne 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 764,00 własne 

    6210 

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

20 000,00 własne 

              

Razem: 939 348,00   



 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr III/23/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2019 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   7 931 348 

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 4 970 000 

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

§ 950 2 961 348 

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 

 



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr III/23/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 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 

2 900 90001 6210 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej 

Dotacja celowa na dofinansowanie 

modernizacji przepompowni ścieków 

Nr 3 w Widuchowej 
20 000 

3 900 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   170 000 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/23/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

Uchwała: 

- wprowadza do budżetu limit wydatków w kwocie 648.377 zł na opłacenie zobowiązań z tytułu 

wykonania inwestycji pn.”Przebudowa drogi przez miejscowość Marwice” Prace wykonawcze 

prowadzone były w roku 2018 natomiast płatność zostanie zrealizowana w roku 2019 po usunięciu 

usterek;  

- zwiększa limit wydatków o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kancelarii 

prawnej za usługi doradztwa podatkowego; 

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

limity wydatków w łącznej kwocie 70.000 zł na udzielenie dotacji dla zakładu na modernizację stacji 

uzdatniania wody w miejscowościach: Widuchowa, Bolkowice, Czarnówko (50.000 zł) 

oraz na dofinansowanie modernizacji przepompowni ścieków Nr 3 w Widuchowej (20.000 zł) 

- koryguje limity wydatków na realizacje inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 

dostosowując je do kwot wynikających z umowy na dofinansowanie z budżetu UE oraz umów 

zawartych po postępowaniach przetargowych.  

W wyniku zmian uchwala się deficyt budżetu w kwocie 7.331.348 zł pokrywany przychodami 

z emisji obligacji na kwotę 4.970.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę  

2.361.348 zł. 

  

 


