
 
UCHWAŁA nr XXXV/246/2014 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
 

z dnia 23 października 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 
 

Dokonad zmian w dochodach budżetowych: 
 

1. zmniejszyd budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3.999,00 zł., 
2. zwiększyd budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł., 
3. zwiększyd budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

 
Dokonad zmian w wydatkach budżetowych: 

 
1. zwiększyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 28.668,00 zł., 
2. zmniejszyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 75.667,00 zł., 
3. zwiększyd budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 63.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    
 

§ 3 
 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.377.488,79 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.016.578,79 zł. 

   dochody majątkowe: 2.360.910,00 zł. 

 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 15.120.230,79 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.320.518,79 zł. 

   wydatki majątkowe: 3.799.712,00 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 1.153.000,00 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 410.258,00 zł. 

 
§ 4 

 
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 10 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 4 do niniejszej uchwały. 
 

3. 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. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Dochody majątkowe 
 

1. W związku z planowanym uzyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych 
zwiększa się plan dochodów majątkowych łącznie o kwotę 10.000,00 zł. w rozdziale Pozostała 
działalnośd działu Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700 R. 70095 § 0870) o kwotę 10.000,00 zł.  

 
Dochody bieżące 
 

2. W związku z rozliczeniem realizowanego projektu finansowanego środkami z budżetu Unii 
Europejskiej w zakresie doposażenia placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkół w sprzęt rekreacyjny 
zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdziale Szkoły Podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 2007) o 
kwotę 3.999,00 zł. 
 

3. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i 
darowizn w postaci pieniężnej zwiększa się plan dochodów bieżących z tego tytułu w rozdziale 
Obiekty sportowe (Dz. 926 R. 92601 § 0690) o kwotę 10.000,00 zł. 

 
 
Wydatki  majątkowe 
 

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 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. 
 

2. W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja i remont dachu świetlicy 
wiejskiej we wsi Trzciosko – I etap” w wyniku zaistnienia dodatkowych nieprzewidzianych prac 
(przebudowa komina) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 6050) o kwotę 21.000,00 zł. 
 

3.  W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami 
małej architektury na działce 301/4 w Janowicach Wielkich (teren byłego basenu)” na zakup 
dodatkowego wyposażenia zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach (Dz. 900 R. 90004 § 6050) o kwotę 7.000,00 zł. 
 

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł. w rozdziale Obiekty sportowe (Dz. 926 R. 
92601 § 6050) na zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych. Źródłem finansowania 
wydatków są dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
opisane w punkcie 3 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów bieżących. 
 
 

Wydatki  bieżące 
 

1. W związku z rozliczeniem realizowanego projektu finansowanego środkami z budżetu Unii 
Europejskiej w zakresie doposażenia placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkół w sprzęt rekreacyjny 
zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły Podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 4217) o 
kwotę 3.999,00 zł. i równocześnie zwiększa o tą kwotę plan wydatków bieżących w tymże rozdziale 
w § 4210. 
 

2. W związku z uchwałami sołectw w Janowicach Wielkich, Radomierzu, Miedziance i Komarnie w 
sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2014, które zostały  
przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały, dokonuje się: 

 



 zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd działu Transport i 
łącznośd o kwotę 5.754,00 zł. (Dz. 600 R. 60095 § 4210), 

 zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd działu Administracja 
publiczna o kwotę 500,00 zł. (Dz. 750 R. 75095 § 4210), 

 zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd działu Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000,00 zł. (Dz. 921 R. 92195 § 4210), 

 zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd działu Kultura fizyczna o 
kwotę 3.415,00 zł. (Dz. 926 R. 92695 § 4210), 

 zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.500,00 zł. 
(Dz. 754 R. 75412 § 2820), 

 zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd działu Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego o kwotę 9.169,00 zł. (Dz. 926 R. 92695 § 4210). 

 
3. Zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 56.999,00 zł. w rozdziale Urzędy 

gmin (Dz. 750 R. 75023 § 4300). 
 

4. Zwiększa się wydatki bieżące oraz dotację dla OSP o kwotę 10.000,00 zł. w rozdziale Ochotnicze 
straże pożarne (Dz. 754 R. 75412 § 2820) na poprawę gotowości bojowej OSP poprzez 
dofinansowanie remontu remizy OSP, której właścicielem jest Gmina Janowice Wielkie. 
 
 

Zmiany w załącznikach 
 

 
Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie powyżej opisanych zmian: 
 

1. w załączniku nr 3 Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji zakresu i wartości wydatków 
majątkowych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 r. 
  

2. w załącznikach nr 4 Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji planowanych do realizacji w 2014 
roku przez sołectwa wydatków w ramach funduszy sołeckich. 

 
3. w załączniku nr 5 Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji planowanych dotacji udzielanych z 

budżetu gminy w 2014 roku. 
 
 


