
UCHWAŁA nr XII/58/2015                          
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 23 listopada 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 2015 r., poz. 1515.), 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 
Dokonać zmian w dochodach budżetowych: 

 
1. zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł., 
2. dokonać przeniesień dochodów bieżących na kwotę 12.868,00 zł. 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 58.500,50 zł 
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 83.276,30 zł 
3. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 68.819,30 zł 
4. zwiększyć  budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 5.543,00 zł 
 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3  

 
Plan dochodów wynosi: 14.416.478,23 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.522.613,23 zł. 

   dochody majątkowe: 1.893.865,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 13.280.785,00 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.711.957,30 zł. 

   wydatki majątkowe: 1.568.827,70 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. 
 
3. .   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 5 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 6 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 ponad planowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
 prawnej w następujących rozdziałach : 
 -  wpływy z podatku leśnego zwiększenie o 4.000,00 zł (Dz.756  R. 75615 § 0330) 
 -  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o 16.000,00 zł (Dz.756  R. 75616 § 
 0500) 
 

2.  Rezygnuje się z realizacji wydatków majątkowych i zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 
 60.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne 
 pn. „Budowa przedszkola w Janowicach Wielkich)  (Dz.801 R. 80104 § 6050); zmniejsza się o kwotę  
 8.100,00 zł wydatki majątkowe na Modernizacje i remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Trzcińsko 
 (Dz.921 R. 92109 § 6050); oraz na wniosek  Sołectwa Mniszków zmniejsza się wydatki majątkowe na 
 Wykonanie monitoringu wizyjnego wsi Mniszków (Dz.750 R. 75095 § 6050) o kwotę 719,30 zł. z 
 przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących. 

 
3.   Na wniosek Sołectwa Radomierz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na 
 nowe zadanie inwestycyjne Zamontowanie 2 nowych punktów oświetlenia ulicznego (Dz.900  R. 
 90095 § 6060) oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 543,00 zł na zadanie Zakup sterownika do 
 małego dzwonu na Wieży Widokowej. 
 
4.   Na wniosek Sołectw Komarno, Radomierz, Miedzianka i Mniszków dokonuje się przesunięć w 
 wydatkach bieżących w funduszach sołeckich zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6 do 
 niniejszej uchwały.                 
 
5.  Zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia funkcjonowania Gminy, w tym na 
 zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia pracowników 
 interwencyjnych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 
         6.  W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesień w 
 wydatkach bieżących w dziale ochrona zdrowia z oszczędności w rozdziale zwalczanie narkomanii 
 zakup usług pozostałych  (Dz.851  R. 85153 § 4300) zmniejszenie o 647,00 zł; w rozdziale 



 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w : różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych (Dz.851  R. 85154 §  
 3030)  zmniejszenie o kwotę 400,00 zł ; zakupie materiałów i wyposażenia (Dz.851  R. 85154 § 
 4300)  zmniejszenie o kwotę 1.801,00 ; zł podróżach służbowych krajowych (Dz.851  R. 85154 § 
 4410)  zmniejszenie o kwotę 217,00 zł; oraz szkoleniach pracowników niebędących członkami 
 korpusu służby cywilnej (Dz.851 R. 85154 § 4700) zmniejszenie o kwotę 1.177,50 zł - z 
 przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (Dz.851  R. 85154 § 4300) zwiększenie o  4.202,50 zł. 
 oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Dz.851  R. 85154 § 4610) zwiększenie o 
 40,00 zł. 


