
UCHWAŁA NR XXIX/228/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (T.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady 
Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tabela określająca plan dochodów i wydatków rachunków dochodów  oświatowych jednostek 
budżetowych w 2021 r.  przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. przyjęta uchwałą Nr 
XXIV/171/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Widuchowa na rok 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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  Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIX/228/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 600,00 własne 
  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23 000,00 własne 

    2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

23 000,00 własne 

  90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18 600,00 własne 

    2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

18 600,00 własne 

              
Razem: 41 600,00   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6978AADB-B730-4B9A-91BB-3C9B3C72B5D7. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIX/228/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

400     
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

15 000,00 własne 

  40095   Pozostała działalność 15 000,00 własne 

    4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 

15 000,00 własne 

600     Transport i łączność -2 460,00 własne 
  60016   Drogi publiczne gminne -2 460,00 własne 
    4270 Zakup usług remontowych -2 460,00 własne 

700     Gospodarka mieszkaniowa 2 460,00 własne 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 460,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00 własne 

801     Oświata i wychowanie -46 700,00 własne 
  80113   Dowożenie uczniów do szkół -46 700,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych -46 700,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 300,00 własne 
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00 własne 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

18 000,00 własne 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23 000,00 własne 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 644,00 własne 

    4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy 

377,00 własne 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 379,00 własne 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 własne 
    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 własne 
  90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 32 300,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 32 300,00 własne 

              
Razem: 41 600,00   
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXIX/228/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 
 

Plan dochodów i wydatków 
rachunków dochodów  oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r. 

       w złotych 

  Wyszczególnienie 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

początek 
roku 

Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

Stan 
środków 

obrotowych 
na koniec 

roku 

Rozliczenia 
z budżetem 

z tytułu 
wpłat 

nadwyżek 
środków za 

2020 r. 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7  

  1. Szkoła Podstawowa w Krzywinie 0 0 0 0 0  

  2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej 0 0 0 0 0  

  801-80101- § 0970 0 2182,37 - - -  

  801-80101- § 4210 0 - 2182,37 - -  

  3. Gminne Przedszkole w Widuchowej 0 0 0 0 0  

Ogółem 0 2182,37 2182,37 0 0  
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXIX/228/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. 

    
 w złotych 

Lp
. 

Dzia
ł 

Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 

1 754 75412 6230 
zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej 
ochotniczych straży pożarnych 20 000 

2 855 85504 2360 prowadzenie placówki wsparcia dziennego 13 000 

3 900 90001 6230 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub 
zbiorników bezodpływowych 30 000 

4 921 92120 2720 
prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na 
terenie gminy 9 000 

5 926 92605 2360 
upowszechnianie kultury fizycznej 

115 000 

Ogółem 187 000 
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UZASADNIENIE 

Uchwała: 
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 23.000 zł 
z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-
informacyjnego w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”; 
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 18.600 zł 
z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. 
Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę  32.300 zł; 
- zmniejsza limit wydatków na remonty dróg w kwocie 2.460 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków 
na likwidacje bezodpływowego zbiornika betonowego stwarzającego zagrożenie dla mieszkańców 
Krzywina; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 18.000 zł na dotację na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów usługi sporządzenia planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
Uchwała zmienia plan dochodów i wydatków rachunków dochodów  oświatowych jednostek budżetowych 
w 2021 r. zwiększając plan o kwotę 1.544,72 zł jako dochody z  odszkodowania z polisy 
ubezpieczeniowej. Wprowadzone dochody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów materiałów 
do remontów.  
Informuje się że zmienia się przeznaczenie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych) z zadania budowy studni na cmentarzu w Ognicy za kwotę 10.000 zł na 
zadanie budowy przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Ognicy za kwotę 10.000 zł. (klasyfikacja 
budżetowa wydatków pozostaje bez zmian). 
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