
                UCHWAŁA nr XX/107/2016                                                      

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 29 września 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 113.751,80 zł., 
2. zwiększyć  budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 12.887,00 zł.,                                                                    
3.           zmniejszyć budżet  po stronie dochodów majątkowych o kwotę 44.310,84 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 114.451,80  zł 
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 12.887,00 zł 
3. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 45.010,84 zł 
4. dokonać przesunięć w wydatkach bieżących o kwotę 7.930,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

 
§ 3 

 
Plan dochodów wynosi: 15.256.365,49 zł. 

 z tego:  

  dochody bieżące: 13.893.478,49 zł. 

  dochody majątkowe: 1.362.887,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.638.827,24 zł. 

 z tego:  

  wydatki bieżące: 12.857.565,24 zł. 

  wydatki majątkowe: 1.781.262,00 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. 
2.  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. 
3.  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. W związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g i przyznaniem środków z 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów 
bieżących  (Dz. 758 R.75801 § 2920) i przeznacza na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek 
w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych – zwiększenie wydatków bieżących z 
rozdziale Szkoły podstawowe (Dz. 801 R.80101 § 4240). 

2. W związku  z otrzymaną decyzją Ministra Finansów ST5.4750.352.2016.15g i przyznaniem środków 
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 39.576,00 zł plan dochodów 
bieżących  (Dz. 758 R.75801 § 2920) i przeznacza na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 
Szkoły podstawowe w kwocie 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 801 
R.80101 § 4010); na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola w kwocie 5.576,00 zł 
na opłaty do przedszkól za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy (Dz. 801 
R.80104 § 2310); oraz na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód w kwocie 4.000,00 zł. na opłaty za energie elektryczną (Dz. 900 R.90001 § 4260). 

3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2016.AD i zwrotem części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zwiększa się plan dochodów 
majątkowych o kwotę 12.887,00 zł (Dz. 758 R.75814 § 6330) z przeznaczeniem na zakup pieców do 
urzędu gminy i GOPSu – zwiększenie wydatków majątkowych (Dz. 750 R.75023 § 6060). 

4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2016.AD i zwrotem części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zwiększa się plan dochodów 
bieżących o kwotę 27.864,96 zł (Dz. 758 R.75814 § 2030) z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków bieżących na: zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami (Dz. 700 R.70005 § 4300); zakup energii w kwocie 10.000,00 zł w 
rozdziale Pozostała działalność (Dz. 700 R.70095 § 4260); zakup energii w rozdziale Urzędy gmin w 
kwocie 1.000,00 zł (Dz. 750 R.75023 § 4260) oraz w kwocie 2.664,96 w tym rozdziale na zakup usług 
pozostałych (Dz. 750 R.75023 § 4300); zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł w 
rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 750 R.75075 § 4210); zakup 
materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół (Dz. 801 
R.80113 § 4210); w kwocie 1.000,00 zł na zakup energii w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona 
środowiska (Dz. 900 R.90001 § 4260); oraz w kwocie 10.000,00 zł na zakup energii w rozdziale 
Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dz. 900 R.9015 § 4260). 

5. W związku z niemajątkowym charakterem otrzymanego dofinansowania 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 zmniejsza się o kwotę 
44.310,84 zł plan dochodów majątkowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(Dz. 900 R.90003 § 6280) zwiększając plan dochodów bieżących o ta sama kwotę (Dz. 900 R.90003 § 
2460), a otrzymane środki przeznacza na realizację tego zadania– zmniejszenie wydatków 
majątkowych (Dz. 900 R.90003 § 6050), zwiększenie wydatków bieżących (Dz. 900 R.90003 § 4300).  

6. W związku z odbytymi zebraniami sołeckimi w Komarnie, Miedziance, Trzcińsku i Radomierzu i 
dokonanymi zmianami w funduszach sołeckich dokonuje się zmian w funduszach sołeckich zgodnie 
z załącznikiem nr 5 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. Sołectwo Trzcińsko przeniesienie kwoty 500,00 
zł z zagospodarowania terenu na wykonanie usługi – opracowanie logotypu sołectwa. Sołectwo 
Radomierz: zmiana dofinansowania dla GLKS Rudawy z dotacji na zakup pralki do prania strojów 
sportowych; kwota 700,00 zł pozostała z zakupu lamp solarnych na doposażenie Wieży Widokowej; 
rezygnacja z realizacji zakupu ławek oraz przystąpienia do grupy odnowy wsi – środki przeznaczone 
na utwardzenie powierzchni pod pojemnikami na odpady. Sołectwo Komarno: połączenie zadań 
wykonanie tablic informacyjnych i wiaty w jedno zadanie i zmiana z zakupu na wykonanie usługi i 
zmniejszenie kwoty na to zadanie; pozostała kwota na nowe zadanie zagospodarowanie terenu wsi.  
Sołectwo Miedzianka zmniejszenie kwoty na zakup tłucznia, a zaoszczędzona kwota przeznaczona 
na nowe zadania: zakup lampy oświetleniowej, zakup narzędzi, zakup ławek i kwietników oraz 
dofinansowanie do umundurowania OSP w Janowicach. 


