
UCHWAŁA nr IX/40/2015 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 23 lipca 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 27.265,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 

§ 2 
Dokonad zmian w wydatkach budżetowych: 

 
1. zwiększyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 27.265,00 zł., 
2. zwiększyd budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł 
3. zmniejszyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł. 

 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.042.874,55 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.191.874,55 zł. 

   dochody majątkowe: 1.851.000,00 zł. 

 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 12.907.181,32 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.075.326,32 zł. 

   wydatki majątkowe: 1.831.855,00 zł. 

 
 
Plan przychodów budżetu wynosi: 125.133,28 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.260.826,51 zł. 

 
§ 4 

 
1.   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. 

 
 
 

 



2.   Zmienia się załącznik nr 5 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 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 

1.       W związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g i ST5.4750.216.15.5g 
 zwiększa się o kwotę  12.995,00 złotych plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji 
 ogólnej dla jednostek  samorządu terytorialnego (Dz. 758 R. 75801 § 2920) z przeznaczeniem na 
 wyposażenie w sprzęt  szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych 
 prowadzących edukację  włączającą w kwocie 6.000,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4240) oraz w 
 kwocie 6.995,00 zł na  doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych (Dz. 801 R. 80148 § 
 4210). 
 
2.         W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu najmu Świetlicy Wiejskiej w Janowicach Wielkich 
 większa się plan dochodów w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki 
 kultury, świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 0690) o kwotę 3.000,00 zł i przeznacza na zakup 
 materiałów i wyposażenia do świetlicy w tej samej kwocie (Dz. 921 R. 92109 § 4210). 
 
3.  W związku z otrzymaną płatnością z realizacji operacji pt. „Międzypokoleniowe centrum 
 komputerowe w świetlicy wiejskiej Rudawy w Janowicach Wielkich” zwiększa się plan dochodów o 
 kwotę 11.270,00 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 
 świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 2708). 
 
4.  Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.270,00 zł w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
 elektryczną , gaz i wodę z tytułu zakupu energii na ujęcie wody (Dz. 400 R. 40002 § 4260). 
 
5.  Zmniejsza się dotację na zakup pieców elektrycznych dla Biblioteki o kwotę 4.000,00 zł (Dz. 921 R. 
 92116 § 2480) i przeznacza na wydatki majątkowe  (Dz. 754 R. 75412 § 6620) – dotacja dla  
 Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie wspólnej  realizacji zadania polegającego na zakupie 
 sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostek  OPS 
 Powiatu Jeleniogórskiego niezbędnej przy zwalczaniu nadzwyczajnych  zagrożeo środowiska  w 
 kwocie 4.000,00 zł. 
 
 

 


