
     
    
  

 
UCHWAŁA Nr XVII/129/2020 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

 
z dnia 28 lipca 2020 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. 

 
 

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, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Widuchowa uchwala 
się, co następuje: 
 
 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XIII/90/2019 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa 
na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy przyjęty uchwałą Nr XIII/90/2019 

Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa 
na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVII/129/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 lipca 2020 r. 

 
 
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 
 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 49 305,00 własne 
  01095   Pozostała działalność 49 305,00 własne 

    2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

49 305,00 własne 

600     Transport i łączność 64 800,00 własne 
  60053   Infrastruktura telekomunikacyjna 64 800,00 własne 

    6258 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

64 800,00 własne 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

80 937,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 80 937,00 własne 

    2058 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

80 937,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 223,00 własne 
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 43 223,00 własne 

    2460 

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

43 223,00 własne 

              
Razem: 238 265,00   

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVII/129/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 lipca 2020 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 
 
 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 
Rodzaj 
zadania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 49 305,00 własne 

  01095   Pozostała działalność 49 305,00 własne 

    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 075,00 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 46 230,00 własne 

600     Transport i łączność 83 127,00 własne 

  60053   Infrastruktura telekomunikacyjna 83 127,00 własne 

    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 800,00 własne 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 327,00 własne 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

-69 007,00 własne 

  75109   

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

-69 007,00 własne 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -69 007,00 własne 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

95 220,00 własne 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 95 220,00 własne 

    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 295,00 własne 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405,00 własne 

    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 25 627,50 własne 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 522,50 własne 

    4308 Zakup usług pozostałych 53 014,50 własne 

    4309 Zakup usług pozostałych 9 355,50 własne 

758     Różne rozliczenia -10 000,00 własne 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe -10 000,00 własne 

    4810 Rezerwy -10 000,00 własne 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 620,00 własne 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 49 620,00 własne 

    4300 Zakup usług pozostałych 49 620,00 własne 

  90095   Pozostała działalność 40 000,00 własne 

    4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 własne 
              

Razem: 238 265,00   

 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/129/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 lipca 2020 r. 

 
Uchwała: 
- wprowadza do budżetu dochody (80.937 zł) oraz limity wydatków 95.220 zł na realizację 
projektu Program Współpracy INTERREG V A „Współpraca pokoleniowa strażaków 
na pograniczu polsko-niemieckim szansą rozwoju innowacyjnych działań OSP”. Kwota 
dofinansowania projektu ze środków własnych wynosi 14.283 zł; 
- wprowadza do budżetu dochody (49.305 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Innowacyjność, rozwój, ekologia 
i współpraca szansą rozwoju zielonych miejsc pracy na polskiej wsi. Kongres kobiet z obszarów 
wiejskich”. Projekt jest finansowany w 100% ze środków zewnętrznych; 
- wprowadza do budżetu dochody (64.800 zł) oraz limity wydatków 83.127 zł na realizację 
projektu w ramach instrumentu finansowego „Łączymy Europę” – CEF-WIFI4EU na budowę  
punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, umożliwiający za jego pośrednictwem połączenie 
z Internetem. Kwota dofinansowania projektu ze środków własnych wynosi 18.327 zł; 
- włącza do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 43.223 zł 
z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów 
azbestowych. Łączny koszt zadania szacuje się na kwotę 49.620 zł; 
-włącza do budżetu limit wydatku w kwocie 40.000 zł na remont komunalnego budynku 
przychodni zdrowia w Widuchowej. Na wniosek Wójta kwota 10.000 zł na wyżej wymieniony cel 
zostaje przeniesiona z rezerwy ogólnej budżetu.  
Uchwała przenosi limity wydatków – 69.007 zł -  z niewykorzystanych środków 
na przeprowadzenie referendum gminnego na wydatki służące pokryciu wkładów własnych przy 
realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć. 


