
UCHWAŁA nr XIII/68/2015                                  
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 29 grudnia 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 22.650,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 22,393,00  zł 
2. zmniejszyć  budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 15.700,00 zł 
3. zwiększyć  budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 15.957,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3  

 
Plan dochodów wynosi: 14.443.297,23 zł. 

 z tego:  

   dochody bieżące: 12.549.432,23 zł. 

   dochody majątkowe: 1.893.865,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 13.307.604,00 zł. 

 z tego:  

   wydatki bieżące: 11.722.819,30 zł. 

   wydatki majątkowe: 1.584.784,70 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 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 4 do niniejszej uchwały. 
 
3.  Zmienia się załącznik nr 6 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. 
 
 
 

§ 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 opłaty targowej  zwiększenie o  500,00 zł (Dz.756  R. 75616 § 0430) 
 -  wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o 15.000,00 zł (Dz.756  R. 75616 § 
 0500) 
 -  wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie o 500,00 zł (Dz.756  R. 75618 § 0410) 
 
2.   W związku ze zwiększoną w porównaniu do planu dotacją na utrzymanie zieleni niskiej przy drogach 
 powiatowych  zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Transport i Łączność o kwotę 
 4.500,00 zł (Dz.600  R. 60014 § 2320) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 
 zwiększenie wydatków bieżących o tą samą kwotę (Dz.600  R. 60014 § 4210) 
 
3.  W związku ze zwiększonymi wpływami  z odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się plan 
 dochodów bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł 
 (Dz.700  R. 70095 § 0920) 
 
4.  W związku ze zwiększonymi wpływami  z odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się plan 
 dochodów bieżących w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 
 o kwotę 1.000,00 zł (Dz.900  R. 90002 § 0910) 
 
5.  W związku z dodatkowymi najmami świetlicy w Janowicach Wielkich i Trzcińsku zwiększa się plan 
 dochodów bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 
 świetlice i kluby o kwotę 650,00 zł (Dz.921  R. 92109 § 0690). 
 
6.  W związku z realizacją funduszy sołeckich i zakupem wiat w Trzcińsku i Komarnie zwiększa się 
 wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna Pozostała działalność o kwotę 3.650,00 zł 
 (Dz.750  R. 750959 § 6060) i w dziale Kultura fizyczna Pozostała działalność  o kwotę 10.450,00 zł 
 (Dz.926  R. 92695 § 6060). Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w dziale Administracja 
 publiczna Pozostała działalność o kwotę 3.650,00 zł (Dz.750  R. 750959 § 4210) i w dziale Kultura 
 fizyczna Pozostała działalność  o kwotę 3.000,00 zł (Dz.926  R. 92695 § 4210) i o kwotę 7.450,00 zł 
 (Dz.926  R. 92695 § 4300). 
 
7. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Kultura  fizyczna Pozostała działalność  o kwotę 1.150,00 zł 
 (Dz.926  R. 92695 § 4300) na konserwację i czyszczenie boiska Orlik. 
 
8. W związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup sterownika do dzwonu na Wieży Widokowej w 
 Radomierzu zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.857,00 zł w dziale Kultura i ochrona 
 dziedzictwa narodowego (Dz.921  R. 92120 § 6060) 
 
9.  Pozostałe ponad dochody bieżące zostały przeznaczone na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem 
 nr 2 do  niniejszej Uchwały.         


