
UCHWAŁA nr VIII/39/2015 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 18 czerwca 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 27.650,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 

§ 2 
Dokonad zmian w wydatkach budżetowych: 

 
1. zwiększyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 152.783,28 zł., 
2. dokonad przeniesieo w wydatkach bieżących na kwotę 15.350,65 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Zwiększyd  plan przychodów budżetu o kwotę 125.133,28 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 
 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.011.609,55 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.160.609,55 zł. 

   dochody majątkowe: 1.851.000,00 zł. 

 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 12.875.916,32 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.048.061,32 zł. 

   wydatki majątkowe: 1.827.855,00 zł. 

 
 
Plan przychodów budżetu wynosi: 125.133,28 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.260.826,51 zł. 

 
§ 5 

 
1.   Zmienia się załącznik nr 4A 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 4A do niniejszej uchwały. 
2.   Zmienia się załącznik nr 7 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 7 do niniejszej uchwały. 
 
3.   Zmienia się załącznik nr 8 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 8 do niniejszej uchwały. 
 
4.   Zmienia się załącznik nr 10 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 10 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

1.    W związku z planowanymi większymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się plan    
       dochodów bieżących w rozdziale Pozostała działalnośd -  pozostałe odsetki w dziale Gospodarka   
       mieszkaniowa  o kwotę 3.000,00 zł (Dz. 700 R. 70095 § 0920). 
 
2.   W związku z otrzymanym spadkiem zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Urzędy gmin   
       otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w dziale Administracja publiczna   o kwotę  
       18.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 0960). 
 
3.   W związku z wykonywaniem czynności urzędowych – śluby poza urzędem zwiększa się plan dochodów  
       bieżących w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
       terytorialnego na podstawie ustaw w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
       jednostek nieposiadających osobowości prawnej   o kwotę 4.000,00 zł (Dz. 756 R. 75618 § 0690). 
 
4.   Zwiększa się plan dochodów w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej wpływy z różnych dochodów 
       w dziale Pomoc społeczna   o kwotę 50,00 zł (Dz. 852 R. 85219 § 0970) w związku z dochodami  z tytułu  
       wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. 
 
5.   W związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów   
       bieżących w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
       ze środowiska  w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę 2.600,00 zł (Dz. 900 R.   
       90019 § 0690) i przeznacza na zakup koszy ulicznych – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale  
       Oczyszczanie miast i wsi  w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   (Dz. 900 R.  90003 §  
       4210). 
 
6.    Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług pozostałych  
       w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę 150.183,28 zł (Dz. 900 R.  90001 §  
       4300) i przeznacza na opłaty za ścieki.  Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznacza się  
       środki ze zwiększenia planu dochodów budżetu wymienionych w pkt. 1-4 uzasadnienia, oraz z wolnych  
       środków zgodnie z pkt. 7. 
 
7.   Powstały deficyt będzie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6  
      ustawy o finansach publicznych w wysokości  125.133,28 zł. 
 
8.  Dokonuje się przeniesieo w wydatkach bieżących o kwotę 3.500,00 zł w rozdziale Przeciwdziałanie    
     alkoholizmowi w dziale  Ochrona zdrowia z oszczędności na doposażenie świetlic środowiskowych oraz  
     doposażenie placów zabaw(Dz. 851 R. 85154 § 4210) na szkolenia członków GKRPA oraz Zespołów  
     interdyscyplinarnych (Dz.  851 R. 85154 § 4700). 
 
9.  W związku z odbytym dnia 22.04.2015 roku Zebraniem Wiejskim Sołectwa Miedzianka i złożonym  
     04.05.2015 roku wnioskiem w sprawie zmiany wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na rok   
     budżetowy 2015 rok, dokonuje się następujących przeniesieo w wydatkach bieżących: zmniejszenia o  
     kwotę 7.350,65 zł w rozdziale Pozostała działalnośd – zakup materiałów i wyposażenia w dziale  Kultura i  
     ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.  921 R. 92195 § 4210) z przeznaczeniem na wykonanie i  
     zamontowanie na słupkach tabliczek z numerami domów (Dz.  600 R. 60095 § 4210)w kwocie 2.000,00  
     zł, oraz zakup narzędzi i urządzeo oraz organizacja imprez integracyjnych łączących pokolenia (Dz.  750 R.  
     75095 § 4210) w łącznej kwocie 5.350,65 zł. 
 
10. W związku z odbytym dnia 15.06.2015 roku Zebraniem Wiejskim Sołectwa Komarno i złożonym  
     18.05.2015 roku wnioskiem w sprawie zmiany wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na rok   
     budżetowy 2015 rok, dokonuje się następujących przeniesieo w wydatkach bieżących: zmniejszenia o  
     kwotę 4.500,00 zł w rozdziale Pozostała działalnośd – zakup materiałów i wyposażenia w dziale  Kultura   
     fizyczna(Dz.  926 R. 92695 § 4210) z przeznaczeniem na tabliczki z numerami domów (Dz.  600 R. 60095 §  
     4210)w kwocie 4.500,00 zł 
 



11.  Dokonuje się stosownych zmian w odpowiednich załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie  
     powyżej opisanych zmian.  
 

 


