
     

    

    

   

UCHWAŁA  Nr II/10/2018 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 
 
 

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) uchwala się, co następuje: 

 

 

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

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 730.364 zł, która w całości zostanie 

przeznaczona na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych 

 

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

uchwały. 

 

§ 5. Uchyla się § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 

 

§ 6. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek 

budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

  

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr II/10/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

758     Różne rozliczenia 201 200,00 własne 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 201 200,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 201 200,00 własne 

852     Pomoc społeczna 3 020,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 3 020,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 020,00 własne 

855     Rodzina 13 053,00 własne 

  85501   Świadczenie wychowawcze 1 700,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5 250,00 własne 

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 własne 

    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 własne 

  85504   Wspieranie rodziny 6 103,00 własne 

    2690 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 
zadań wynikających z odrębnych ustaw 

6 103,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 592,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 592,00 własne 

    0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

1 592,00 własne 

  

Razem: 218 865,00   



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr II/10/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

600     Transport i łączność - 2 243 142,00 własne 

  60016   Drogi publiczne gminne - 2 243 142,00 własne 

    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 071 389,00 własne 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 171 753,00 własne 

750     Administracja publiczna 159 200,00 własne 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 200,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 159 200,00 własne 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 własne 

  75495   Pozostała działalność 7 000,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 własne 

801     Oświata i wychowanie 30 000,00 własne 

  80101   Szkoły podstawowe 30 000,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 własne 

852     Pomoc społeczna 3 020,00 własne 

  85216   Zasiłki stałe 3 020,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

3 020,00 własne 

855     Rodzina 13 053,00 własne 

  85501   Świadczenie wychowawcze 1 700,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1 700,00 własne 

  85502   
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

5 250,00 własne 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

5 250,00 własne 

  85504   Wspieranie rodziny 6 103,00 własne 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 103,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 596 675,00 własne 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 603 043,00 własne 

    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 370 793,00 własne 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 232 250,00 własne 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 własne 

    4260 Zakup energii 5 000,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 1 368,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 368,00 własne 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224,00 własne 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 224,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 własne 

  
Razem: - 2 627 320,00   



Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr II/10/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2018 r. 

    
   

w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   69.636 

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 0 

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

§ 950 69 636 

Rozchody ogółem:   800 000 

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) § 982 800 000 

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 



 
 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr II/10/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 
 

Plan dochodów i wydatków 
rachunków dochodów  oświatowych jednostek budżetowych w 2018 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 

2017 r. 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Szkoła Podstawowa w Krzywinie 0 0 0 0 0 

  2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej  0 1000 1000 0 0 

  3. Gminne Przedszkole w Widuchowej 0 0 0 0 0 

Ogółem 0 1000 1000 0 0 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/10/2018 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

Uchwała: 

- wycofuje z budżetu 2018 r. limity wydatków dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ulicy Bulwary Rybackie. 

Na projekcie modernizacji ulicy Bulwary Rybackie pozostawia się limit wydatków w kwocie 5.289 

zł na usługi nadzoru konserwatorskiego. Prace wykonawcze prowadzone są głównie w roku 2018 

natomiast płatności planuje się przenieść do budżetu na rok 2019.  

Ponadto uchwała: 

- wprowadza do budżetu dochody otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki 

związane kosztami wynagrodzenia asystenta rodziny 6.103 zł ; 

- wprowadza do budżetu dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej w Rynicy – 224 zł, Lubiczu – 

1368 zł i przeznacza się je na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym wymianę szyby 

do kominka oraz zakup garażu blaszanego); 

- wprowadza do budżetu limity wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę 

świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę 

zasiłku stałego wraz z odsetkami. Zwrot dotacji następuje na skutek pobrania przez 

świadczeniobiorców w latach ubiegłych nieprzysługujących im świadczeń. Kwota łączna 9.970 zł. 

- wprowadza do budżetu dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe na kwotę 201.200 

zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kancelarii prawnej za usługi doradztwa podatkowego 

w kwocie 159.000 zł brutto, na zwiększenie limitu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania 

bezpańskich zwierząt o kwotę 7.000 zł, na zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli o kwotę 30.000 zł, na zwiększenie limitu wydatków na zakupy energii elektrycznej 

o kwotę 5.000 zł.  

W wyniku zmian uchwala się nadwyżkę budżetu w kwocie 730.364 zł przeznaczoną w całości 

na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz wycofuje się z budżetu roku 2018 

limity przychodów z tytułu emisji obligacji.  

  

 


