
UCHWAŁA nr X/48/2015 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 17 września 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 90.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 

§ 2 
Dokonad zmian w wydatkach budżetowych: 

 
1. zwiększyd budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 90.000,00 zł., 
2. dokonad przeniesieo w wydatkach bieżących na kwotę 44.000,00 zł., 

 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 14.162.999,55 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.311.999,55 zł. 

   dochody majątkowe: 1.851.000,00 zł. 

 
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi: 13.027.306,32 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.195.451,32 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 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

1.       W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.224.2015 KSZ zwiększa się o 
 kwotę  29.017,27 zł plan dochodów bieżących. Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej 
 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (Dz. 758 R. 75814 
 § 2030)  
2.         W związku ze zwrotem kosztów poniesionych na zadania inwestycyjne ze środków unijnych w latach 
 ubiegłych tj. zakooczonych w 2013 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54.720,00 zł w Dziale 
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. 921 R. 
 92120 § 2007). 
3.  W związku ze zwiększonymi wpływami z wynajmu świetlicy wiejskiej zwiększa się o kwotę 1.500,00 
 zł dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 
 świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 0690). 
4.  W związku ze zwiększonymi wpływami z udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 
 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób 
 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
 poborem (Dz. 756 R.75621 § 0020). 
5. W związku z uzyskiwanymi dochodami za udzielanie danych adresowych związanych z realizacją 
 zadao z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 30,00 zł dochody bieżące w dziale 
 Administracja publiczna (Dz. 750 R.75011 § 2360). 
6. W związku z planowanymi większymi wpływami za dzierżawę autobusu zwiększa się o kwotę 
 2.000,00 zł dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa Dochody z najmu i dzierżawy 
 składników majątkowych (Dz. 700 R. 70005 § 0750). 
7. W związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu upomnieo i odsetek zwiększa się o kwotę 732,73 zł 
 dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa pozostałe odsetki (Dz. 700 R. 70095 § 0920). 
8. Wszystkie wyżej wymienione w punktach 1-7 dochody bieżące przeznacza się w kwocie 90.000,00 zł 
 na zwrot do budżetu paostwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie i zwiększa 
 się wydatki bieżące w dziale Rozliczenia różne Róże rozliczenia finansowe (Dz. 758 R. 75814 § 2940). 
9.  Z  oszczędności w dziale Gospodarka mieszkaniowa Zakup usług pozostałych (Dz. 700 R. 70095 § 
 4300) dokonuje się przesunięd w wydatkach bieżących w kwocie 40.000,00 zł do działu 
 Administracja publiczna na Zakup usług pozostałych (Dz. 750 R. 75023 § 4300). 
10.  Dokonuje się przeniesieo w wydatkach bieżących o kwotę 4.000,00 zł w Dziale Bezpieczeostwo 
 publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Rozdziału Ochotnicze straże pożarne (Dz. 754 R. 75412 § 
 6620) do działu Pozostała działalnośd (Dz. 754 R. 75495 § 6300) w celu ujednolicenia przez 
 wszystkie Gminy powiatu klasyfikacji udzielonej dotacji 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.   
 
 

 


