
UCHWAŁA nr XVIII/102/2016                                  
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 30 czerwca 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 wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 87.461,75  zł 
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł 
3. dokonać przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 1.000,00 zł 
 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

 
 Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 112.461,75 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

 
Plan dochodów wynosi: 14.903.713,36 zł. 

 z tego:  

  dochody bieżące: 13.703.713,36 zł. 

  dochody majątkowe: 1.200.000,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.286.175,11 zł. 

 z tego:  

  wydatki bieżące: 12.667.100,11 zł. 

  wydatki majątkowe: 1.619.075,00 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 112.461,75 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 730.000,00 zł. 

 
§ 4 

 
1.   Zmienia się załącznik nr 4A 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 2 do niniejszej uchwały. 
 
2  .   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. 
 
3.  Zmienia się załącznik nr 5 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. 
4.  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 5 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
 

1. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę na zakup wody od firmy Wodnik o kwotę 60.000,00 zł ( Dz.400  R. 40002 § 4260) 

2. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale działalność usługowa na wykonanie projektów decyzji o 
warunkach zabudowy  o kwotę 5.000,00 zł ( Dz.710  R. 71004 § 4300) 

3. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna na zakup energii o kwotę 2.461,72 zł 
( Dz.750  R. 75023 § 4260) oraz o kwotę 0,03 zł na zakup materiałów i wyposażenia ( Dz.750  R. 
75023 § 4210)  . 

4. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona wód o kwotę 20.000,00 zł 
na opłaty dla firmy Wodnik za odprowadzanie ścieków ( Dz.900  R. 90001 § 4300) 

5. W związku z podjętą uchwałą XVII/92/2016 w sprawie akceptacji treści porozumienia Gminy 
Janowice Wielkie z Powiatem Jeleniogórskim dotyczącego wspólnego finansowania i realizacji w 
2016 roku zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 2778D w odcinku biegnącym przez 
Trzcińsko, zwiększa się wydatki majątkowe w Dziale transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 
o kwotę 25.000,00 zł ( Dz.600  R. 60014 § 6300). 

6. Powstały deficyt będzie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt. 6  ustawy o finansach publicznych w wysokości  112.461,75 zł. 

7. W związku z dokonanym zakupem sprzętu dla GLKS Rudawy dokonuje się przesunięć między 
paragrafami  na kwotę 1.000,00 zł w Dziale Kultura fizyczna .  

8. W związku z awaria i koniecznością zakupu falownika na oczyszczalnię ścieków wprowadza się nowe 
zadanie inwestycyjne. Środki pochodzą z korekty kwot na zakup pompy sepex i urządzenia 
pomiarowego na oczyszczalnię ścieków (możliwość odliczenia podatku VAT od tych zakupów) 

 
 


