
UCHWAŁA nr XXXII/228/2014
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.
212 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach
Wielkich uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach budżetowych:

1. zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 6.500,00 zł.,
2. zmniejszyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 305.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych:

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 216.170,00 zł.,
2. zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł.,
3. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 595.930,00 zł.,
4. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 750.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 3

Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 360.000,00 zł.

§ 4

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.658.044,22 zł.
z tego:

 dochody bieżące: 11.848.534,22 zł.
 dochody majątkowe: 2.809.510,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.957.786,22 zł.
z tego:

 wydatki bieżące: 11.102.714,22 zł.
 wydatki majątkowe: 3.855.072,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 710.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 410.258,00 zł.



§ 5

1. Zmienia  się  załącznik  nr  3  Uchwały  Budżetowej  Rady  Gminy  w  Janowicach  Wielkich  Nr
XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013
roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 

2. Zmienia  się  załącznik  nr  4A  Uchwały  Budżetowej  Rady  Gminy  w  Janowicach  Wielkich  Nr
XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013
roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4A do niniejszej uchwały.

3. Zmienia  się  załącznik  nr  4B  Uchwały  Budżetowej  Rady  Gminy  w  Janowicach  Wielkich  Nr
XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013
roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4B do niniejszej uchwały.

4. Zmienia  się  załącznik  nr  5  Uchwały  Budżetowej  Rady  Gminy  w  Janowicach  Wielkich  Nr
XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013
roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

1. W związku ustaleniami z Powiatem Jeleniogórskim Gmina Janowice Wielkie w sprawie utrzymania
zieleni  w poboczach dróg powiatowych poprzez systematyczne wykonywanie  wykoszeń traw w
cyklach  pozwalających  na  utrzymanie  bezpieczeństwa  ruchu,  czystości  i  estetyki  poboczy,
uzależnionych od warunków wegetacji traw zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o
kwotę 6.500,00 zł. (Dz. 600 R. 60014 § 2320).

2. W związku z uzyskaniem informacji  o wysokości i  sposobie realizacji  dotacji  dla OSP w zakresie
dofinansowania zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie:

 zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 305.000,00 zł. (Dz. 754 R. 75412 § 6280), tj. o
wartość przekazaną bezpośrednio przez donatorów do OSP w Janowicach Wielkich,

 zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 750.000,00 zł. (Dz. 754 R. 75412 § 6060), tj. o
wartość prognozowaną do wydatkowania na ww. cel z budżetu gminy,

 zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 445.000,00 zł. (Dz. 754 R. 75412 § 6230), tj. o
wartość dofinansowania w formie dotacji  na wydatki  majątkowe dla OSP w Janowicach
Wielkich.

  
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.430,00 zł. w rozdziale Infrastruktura wodociągowa  wsi

(Dz.  010 R.  01010 § 6050)  na  dodatkowo wybudowaną sieć  wodociągową do nowopowstałych
budynków mieszkalnych, 

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.500,00 zł. w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji  (Dz.
754 R. 75404 § 6170) na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Policji w Jeleniej Górze w
ramach akcji „Sponsoring 2014”,

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł. w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach (Dz. 900 R. 90004 § 6050) na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu z elementami
małej architektury na działce 301/4 w Janowicach Wielkich (teren byłego basenu)”,

6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł. w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg
(Dz.  900  R.  90015  §  6050)  w  związku  z  planowanymi  inwestycjami  w  zakresie  modernizacji  i
montażu oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Janowice Wielkie,

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 49.000,00 zł. w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 6050) w związku z opracowaną dokumentacją techniczno-kosztorysową
na planowaną inwestycję w zakresie  modernizacji  i  remontem dachu świetlicy wiejskiej  we wsi
Trzcińsko,

8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł. w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami  (Dz. 921 R. 92120 § 6050) w związku z zakupem i montażem tablicy informacyjnej dla
osób  niewidzących  i  niedowidzących  przy  wieży  w Radomierzu  w ramach  programu "Zobaczyć
krajobraz - dotknąć przeszłość",

9. W związku z podpisaną umową na 8 służb dodatkowo płatnych (tj. wykorzystaniu kwoty 2.400,00
zł.) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł. w rozdziale  Komendy powiatowe Policji  (Dz.
754 R. 75405 § 3000),

10. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł. w rozdziale Cmentarze (Dz. 710 R. 71035 § 4300) na
zakup usług pozostałych w związku z dzierżawą pojemników na śmieci,

11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł. w rozdziale Urzędy gmin (Dz. 750 R. 75023 §
4300) na zakup usług pozostałych,



12. Zwiększa się wydatki  bieżące o kwotę 200,00 zł.  w rozdziale  Zarządzanie kryzysowe  (Dz. 754 R.
75421 § 4300) na zakup usług pozostałych w związku z obowiązkowym szkoleniem zleceniobiorcy,

13. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł. w rozdziale  Dowożenie uczniów do szkół  (Dz.
801 R. 80113 § 4300) na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększonymi kosztami dowozu
uczniów do szkół,

14. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł. w rozdziale  Dodatki mieszkaniowe  (Dz. 852 R.
85215 § 3110) na świadczenia społeczne,

15. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł. w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (Dz. 900 R.
90003 § 4300) na zakup usług pozostałych w związku z pracami porządkowymi na nieruchomości
należącej do Gminy Janowice Wielkie we Wleniu,

16. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 770,00 zł. w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
(Dz. 921 R. 92109 § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia,

17. Zwiększa się wydatki  bieżące o kwotę 7.500,00 zł.  w rozdziale  Ochrona zabytków i  opieka nad
zabytkami  (Dz. 921 R. 92120 § 4260) na zakup energii elektrycznej dla wieży w Radomierzu,

18. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 360.000,00 zł.  w związku z planowanym kredytem na
sfinansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  z  elementami  małej
architektury  oraz  budową  budynku  o  funkcji  magazynowej  na  działce  nr  301/4  w  Janowicach
Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i komunikacyjną”. 

 
19. Dokonuje się stosownych zmian w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie

powyżej opisanych zmian. 


