
UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2022 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz.583) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. 
poz. 583) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/265/2021 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 
2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. 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 XXXVIII/298/2022 

            Rady Gminy Widuchowa 
            z dnia 07 kwietnia 2022 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

700     Gospodarka mieszkaniowa -185 670,00 własne 

  70007   Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy -185 670,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -185 670,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185 670,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 185 670,00 własne 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 670,00 własne 
            

Razem: 0,00   
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UZASADNIENIE 

 

Uchwała zmniejsza limit wydatków na zakup mieszkań o kwotę 185.670 zł zwiększając jednocześnie:  
- limit wydatków o kwotę 35.670 zł na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa na podstawie którego wykonana zostanie 
dokumentacja inwestycji; 

- limit wydatków o kwotę 150.000 zł na realizację inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Widuchowa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Stosownie do 
regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie Gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału własnego 
w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu 
ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji. Zgodnie z wytycznymi Banku 
Gospodarstwa Krajowego należy przyjąć, że zabezpieczenie tych środków odbywa się na podstawie 
ustawowych mechanizmów planowania i prowadzenia gospodarki finansowej gminy. W przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego gospodarkę finansową prowadzi się na podstawie uchwalonego przez 
Radę Gminy budżetu. Po zmianach budżetu kwota wkładu własnego (zabezpieczona w budżecie roku 
2022 w postaci środków pieniężnych) na  realizację ww. inwestycji wyniesie 250.000 zł.  
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