
UCHWAŁA NR XXX/234/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 24 sierpnia 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  gminnym (T.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) 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 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 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 5. 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 XXX/234/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

630     Turystyka 20 000,00 własne 
  63095   Pozostała działalność 20 000,00 własne 
    0830 Wpływy z usług 20 000,00 własne 

750     Administracja publiczna 20 000,00 własne 
  75095   Pozostała działalność 20 000,00 własne 

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

20 000,00 własne 

758     Różne rozliczenia 150 011,85 własne 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

75 000,00 własne 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 000,00 własne 
  75814   Różne rozliczenia finansowe 75 011,85 własne 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

62 725,20 własne 

    6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 

12 286,65 własne 

926     Kultura fizyczna 19 000,00 własne 
  92695   Pozostała działalność 19 000,00 własne 

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

19 000,00 własne 

            
Razem: 209 011,85   
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXX/234/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność 31 000,00 własne 
  60016   Drogi publiczne gminne 31 000,00 własne 
    4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 własne 

630     Turystyka 20 930,50 własne 
  63095   Pozostała działalność 20 930,50 własne 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 930,50 własne 

700     Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 własne 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 własne 

750     Administracja publiczna 20 000,00 własne 
  75095   Pozostała działalność 20 000,00 własne 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

20 000,00 własne 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

40 000,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 własne 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 4 081,35 własne 
  80101   Szkoły podstawowe 4 081,35 własne 
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 75 000,00 własne 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -70 918,65 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 504,00 własne 
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 własne 
  90095   Pozostała działalność 88 504,00 własne 
    4270 Zakup usług remontowych 70 504,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 własne 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

11 000,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -37 504,00 własne 
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 000,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 własne 
  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -9 000,00 własne 

    2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

-9 000,00 własne 

  92195   Pozostała działalność -40 504,00 własne 
    4090 Honoraria -6 000,00 własne 
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -300,00 własne 
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe -5 900,00 własne 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 800,00 własne 
    4300 Zakup usług pozostałych -25 504,00 własne 

926     Kultura fizyczna 31 000,00 własne 
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 000,00 własne 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 000,00 własne 

  92695   Pozostała działalność 19 000,00 własne 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 własne 

            
Razem: 209 011,85   
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXX/234/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

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

    
 w złotych 

Lp
. 

Dział 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 

4 926 92605 2360 
upowszechnianie kultury fizycznej 

115 000 

Ogółem 178 000 
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UZASADNIENIE 

Uchwała: 
- zwiększa dochody z tytułu przyznania kwoty 75.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krzywinie;   
- zwiększa limit wydatków o kwotę 2.000 zł  na likwidację bezodpływowego zbiornika betonowego 
stwarzającego zagrożenie dla mieszkańców Krzywina; 
- wprowadza do budżetu dochody w ramach zwrotu gminom części wydatków poniesionych w ramach 
funduszu sołeckiego na łączną kwotę 75.011,85 zł; 
- wprowadza do budżetu dochody w ramach realizacji umowy sponsoringowej na kwotę 20.000 zł 
z przeznaczeniem na utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców Widuchowej; 
- wprowadza do budżetu dochody z tytułu udzielenia Gminie pomocy finansowej przez Województwo 
Zachodniopomorskie w formie dotacji celowej w kwocie łącznej 39.000 zł z przeznaczeniem na projekt 
pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widuchowa” 10.000 zł, na projekt pn. „Odnawialne źródła 
energii – bezpieczeństwo” 10.000 zł (lampa solarna w m. Dębogóra), na zadanie pn. „Modernizacja 
budynku na boisku sportowym w Widuchowej” 19.000 zł; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 40.000 zł na modernizację budynku remizy strażackiej w Krzywinie; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 30.000 zł na remont elewacji budynku przychodni zdrowia 
w Widuchowej; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej w Ognicy; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 31.000 zł na remont drogi w Rynicy wraz z przepustem; 
- zwiększa limit wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup i montaż piłkochwytu na boisko w Widuchowej; 
- zmniejsza limit wydatków na dotację na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na 
terenie gminy o kwotę 9.000 zł zwiększając jednocześnie wydatki na wycinkę drzew; 
- zwiększa limit wydatków na przeglądy budowlane świetlic wiejskich oraz placów zabaw o kwotę łączną 
19.000 zł; 
- przenosi limit wydatków z organizacji Jarmarku Widuchowskiego kwotę 40.504 zł na remonty obiektów 
komunalnych; 
- zmniejsza limit wydatków na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej 
w Krzywinie o kwotę 70.918,65 zł. 
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