
 
UCHWAŁA nr VI/23/2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
 

z dnia 26 marca 2015 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  
gminy Janowice Wielkie na 2015 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. zwiększyd budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł., 
2. zwiększyd budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 

§ 2 
Dokonad zmian w wydatkach budżetowych: 

 
1. zwiększyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł., 
2. zwiększyd budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

§ 3 
 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 13.892.679,00 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.041.679,00 zł. 

   dochody majątkowe: 1.851.000,00 zł. 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 12.631.852,49 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 10.803.997,49 zł. 

   wydatki majątkowe: 1.827.855,00 zł. 

 
§ 4 

Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr III/8/2014 w sprawie 
budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2015 z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

  
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 



 
 

UZASADNIENIE 
 

1.  W związku z promesą na otrzymanie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan  
     dochodów majątkowych w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.200.000,00 zł (Dz.  
     600 R. 60078 § 6330). 
 
2.  W związku z planowanymi większymi wpływami zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale  
     Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
     i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000,00 zł (Dz. 852 R. 85212 § 2360). 
 
3.  Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł w rozdziale Usuwanie skutków klęsk  
     żywiołowych (Dz. 600 R. 60078 § 6050) w związku z otrzymaniem promesy dotacji na usuwanie skutków   
     klęsk żywiołowych na zadania: 
-    Odbudowa drogi w miejscowości Radomierz dz. Nr 413 w km od 1,397 do 2,097 [powódź lipiec 2012 r.], 
-    Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. Nr 351 w km od 0,000 do 0,400 [powódź lipiec 2012 r.], 
-    Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzciosko dz. Nr 383 w km od   
      0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r.]. 
 
4.   Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł w rozdziale Urzędy gmin (Dz. 750 R. 75023 § 4610) z  
      przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu odzyskania należności. 
 
5.  Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł w rozdziale Rady gmin (Dz. 750 R. 75022 § 4210) z  
      przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 
 
6.  Dokonuje się stosownych zmian w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie  
     powyżej opisanych zmian.  
 

 


