
                UCHWAŁA nr XIX/104/2016                                                        
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 25 sierpnia 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 20.000,00 zł., 
2. zwiększyć  budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 194.310,84 zł., 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00  zł 
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 194.310,84 zł 
3. dokonać przeniesień w wydatkach majątkowych na kwotę 50.000,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Plan dochodów wynosi: 15.154.425,20 zł. 
 z tego:  
  dochody bieżące: 13.760.114,36 zł. 
  dochody majątkowe: 1.394.310,84 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.536.886,95 zł. 
 z tego:  
  wydatki bieżące: 12.723.501,11 zł. 
  wydatki majątkowe: 1.813.385,84 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 112.461,75 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. 
 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE 

 
1. W związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł plan dochodów bieżących 
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.75601 § 0350). 

2. W związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 
7.000,00 zł plan dochodów bieżących 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.75616 § 0360). 

3. W związku ze zwiększonymi wpływami z udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 
zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dochodów bieżących 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). 

4. Zwiększone planowane dochody bieżące przeznacza się w kwocie 5.000,00 zł na szkolenia 
pracowników związane m.in. z centralizacją podatku od towaru i usług w gminach i samorządach 
oraz wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 
Administracja publiczna (Dz. 750 R.75023 § 4700), oraz w kwocie 15.000,00 zł na sporządzanie 
projektów decyzji o warunkach zabudowy – zwiększenie wydatków bieżących w dziale Działalność 
usługowa (Dz. 710 R.71004 § 4300). 

5. W związku z otrzymaną Promesą i podpisaną umową na finansowanie zadania realizowanego przy 
wsparciu finansowym w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej zwiększa się o 
kwotę 150.000,00 zł plan dochodów majątkowych w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400 R.40002 § 6300), a otrzymane środki przeznacza na realizację 
zadania: Redukcja do wartości określonej prawnym poziomem zawartości arsenu w wodzie 
uzdatnionej w następstwie procesu uzdatniania wody na ujęciu w Miedziance Gmina Janowice 
Wielkie – zwiększenie wydatków majątkowych (Dz. 400 R.40002 § 6050). 

6. Na zapewnienie wkładu własnego w realizacje w/w zadania dokonuje się przesunięć o kwotę 
50.000,00 zł wydatków majątkowych z zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i 
Trzcińska – zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (Dz. 900 R.90001 § 6050), zwiększenie wydatków majątkowych w dziale Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400 R.40002 § 6050). 

7. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Janowice Wielkie w 2016 roku zwiększa się o kwotę 44.310,84 zł plan dochodów 
majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900 R.90003 § 6280), a 
otrzymane środki przeznacza na realizację tego zadania– zwiększenie wydatków majątkowych (Dz. 
900 R.90003 § 6050). 

 


