
UCHWAŁA nr XVI/88/2016                                  
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  
gminy Janowice Wielkie na 2016 rok  

 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), 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 117.200,00 zł., 
2. zmniejszyć  budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 34.168,00 zł., 
 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 118.357,00  zł 
2. zmniejszyć  budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 34.168,00 zł 
3. dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 39.332,00 zł 
4. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o 1.157,00 zł 
5. dokonać przeniesień w wydatkach majątkowych na kwotę 181.000,00 zł 
 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Plan dochodów wynosi: 14.865.564,00 zł. 

 z tego:  

  dochody bieżące: 13.665.564,00 zł. 

  dochody majątkowe: 1.200.000,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.135.564,00 zł. 

 z tego:  

  wydatki bieżące: 12.541.489,00 zł. 

  wydatki majątkowe: 1.594.075,00 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 0,00 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 730.000,00 zł. 

 
§ 4 

 
1.   Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr VIII/65/2015 w    



      sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016 z dnia 29 grudnia 2015 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 VIII/65/2015 w    
      sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2016 z dnia 29 grudnia 2015 roku, który otrzymuje   
      brzmienie jak załącznik nr 4 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 podjętą  4 lutego 2016 r. przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice 
Wielkie i zmianie stawek, oraz ponownym rozpoczęciem poboru wody przez firmę Dr. Schneider 
Automotive Polska Sp. z o.o. zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Wywarzanie i 
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział Dostarczanie wody o kwotę 72.000,00 zł 
(Dz.400  R. 40002 § 0830) z przeznaczeniem na zakup wody od firmy Wodnik (Dz.400  R. 40002 § 
4260). 

2. W związku z podjętą  4 lutego 2016 r. przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice 
Wielkie zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział 
Pozostała działalność o kwotę 21.000,00 zł (Dz.700  R. 70095 § 0830) z przeznaczeniem na opłaty 
dla firmy Wodnik za odprowadzanie ścieków (Dz.900  R. 90001 § 4300). 

3. W związku z ponad planowanymi dochodami z lat ubiegłych – zwrot opłat sądowych zwiększa się 
plan  dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna  o kwotę 10.000,00 zł  (Dz.750  R. 
75023 § 0970) z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opłaty dla firmy Wodnik za 
odprowadzanie ścieków (Dz.900  R. 90001 § 4300). 

4. W związku ze zwiększonymi dochodami zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Dochody od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od osób fizycznych o kwotę  
200,00 zł (Dz.756  R. 75601 § 0910) i z tytułu wpływu z udziałów gmin z podatku od osób prawnych 
o kwotę 5.000,00 zł . (Dz.756  R. 75621 § 0020) i przeznacza w łącznej kwocie 5.200,00 zł. Na opłaty 
dla firmy Wodnik za odprowadzanie ścieków (Dz.900  R. 90001 § 4300). 

5. W związku z otrzymaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ostatecznej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 34.168,00 zł w 
dziale Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa (Dz.758  R. 75801 § 2920) 

6. W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na 
zadanie Zagospodarowanie terenu starego parku w Janowicach Wielkich w konkursie Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi, zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan dochodów bieżących w rozdziale Ogrody 
botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Dz.925  R. 92595 § 
2710) z przeznaczeniem na realizację projektu – zwiększenie wydatków bieżących na zakup 
materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł (Dz.925  R. 92595 § 4210) oraz o kwotę 6.000,00 zł 
na zakup usług pozostałych (Dz.925  R. 92595 § 4300). 

7. Zmniejsza się wydatki bieżące: 
a)  w dziale Oświata i wychowanie rozdział  Szkoły podstawowe na: 
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.600,00 zł (Dz.801  R. 80101 § 4010). 
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.500,00 zł (Dz.801  R. 80101 § 4110). 
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł (Dz.801  R. 80101 § 4120). 
b)  w dziale Oświata i wychowanie rozdział  Pozostała działalność na: 
- odpisy na ZFŚŚ o kwotę 5.000,00 zł (Dz.801  R. 80195 § 4440). 



c)  w dziale Pomoc społeczna rozdział Ośrodki pomocy społecznej na: 
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000,00 zł (Dz.852  R. 85219 § 4010). 

         8.    Zwiększa się wydatki bieżące na: 
a)    zwiększenie w dziale dostarczanie ciepła o kwotę 1.650,00 zł (Dz.400  R. 40001 § 4210) na z    
       zakup  opału do kotłowni komunalnych. 
b)    zwiększenie w dziale Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł (Dz.600  R. 60016 § 4210) na   
       zakup masy bitumicznej do naprawy dróg gminnych . 
c) Zwiększenie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączna kwotę 61.082,00 zł, 

w tym 36.200,00 zł z dochodów (Dz.900  R. 90001 § 4300) Na opłaty dla firmy Wodnik za 
odprowadzanie ścieków. 

d) Zwiększenie rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody w dziale Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 300,00 zł (Dz.925  R. 
92503 § 4210) na zakup tabliczek informacyjnych oraz w kwocie 1000,00 zł na zabezpieczenie 
wkładu własnego do dotacji  Wojewody Dolnośląskiego na konserwację Alei  Jarząba 
Szwedzkiego w Janowicach Wielkich. 

9.    W związku z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Komarno dokonuje się przesunięć w   
       funduszach sołeckich – przesunięcie kwoty 1.500,00 zł z zadania Tablice informacyjne - witacze     
      (Dz.600  R. 60095 § 4210) na realizację zadania Wykonanie przyłącza energetycznego na placu   
      przy boisku sportowym w  Komarnie (Dz.926  R. 92695 § 4300). 
10. W związku z uchwała zebrania wiejskiego Sołectwa Mniszków dokonuje się przesunięć w   
       funduszach sołeckich – przesunięcie kwoty 1.157,00 zł z zadania Zakup i montaż monitoringu 
      (Dz.750  R. 75095 § 6050) na realizację zadania montaż witacza, tablicy informacyjnej i ławki ze   
      stolikiem (Dz.750  R. 75095 § 4210). 
11. W związku z koniecznością wymiany pompy SEEPEX na oczyszczalnię ścieków zmniejsza się  
      wydatki inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł na zakup urządzenia pomiarowego na ujęcie wody    
       oraz o kwotę 1.000,00 zł na zakup kompresora i chloratora na ujęcie wody (Dz.400  R. 40002 §  
       6060) i zwiększa o tą kwotę zadanie Zakup pompy piaskowej na oczyszczalnię ścieków, które  
       zmienia nazwę na Zakup pompy SEEPEX na oczyszczalnię ścieków. 
12. W związku z zawartą ugodą sądową z firmą INKOBUD sp. z o.o. i koniecznością uregulowania  
       kwoty należności głównej w wysokości 219.420,00 zł w 2016 roku za prace ponadplanowe   
       wprowadza się nowe zadanie  inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Komarna.  
      (Dz.900  R. 90001 § 6050) Środki na to zadanie będą pochodzić z zadania Termomodernizacja  
      budynków Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich (Dz.801 R. 80101 § 6050)  
      zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 98.000,00 zł;  z zadania Modernizacja i remont dachu  
      świetlicy wiejskiej we wsi Trzcińsko – II etap (Dz.921  R. 92109 § 6050), które otrzymało  
     dofinansowanie z budżetu Narodowego Programu Czytelnictwa na rok 2018 – zmniejszenie  
     wydatków inwestycyjnych o 80.000,00 zł, oraz w kwocie 41.420,00 zł z zadania Budowa  
     kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzcińska (Dz.900  R. 90001 § 6050) 
 

 
 
 


