
                UCHWAŁA nr XXI/109/2016                                                      

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 27 października 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 53.500,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
 

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 53.500,00  zł 
2. zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00  zł 
3. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł 
4. dokonać przesunięć w wydatkach majątkowych na o kwotę 1.475,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

§ 3 
 

Plan dochodów wynosi: 15.396.532,53 zł. 

 z tego:  

  dochody bieżące: 14.033.645,53 zł. 

  dochody majątkowe: 1.362.887,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.778.994,28 zł. 

 z tego:  

  wydatki bieżące: 12.995.232,28 zł. 

  wydatki majątkowe: 1.783.762,00 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 ponad planowanymi dochodami wynikającymi ze zmiany stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł plan dochodów w Rozdziale 
Gospodarka odpadami  (Dz. 900 R.90002 § 0490). 

2. W związku z ponad planowanymi dochodami z udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku 
dochodowego od osób prawnych  (Dz. 756 R.75621 § 0020). 

3. W związku z ponad planowanymi dochodami z wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych 
zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych  (Dz. 756 R.75616 § 0500). 

4. Zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 
Dostarczanie wody na zakup materiałów związanych z usuwaniem awarii na wodociągu (Dz. 400 
R.40002 § 4210). 

5.  Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami  na sporządzanie operatów szacunkowych związanych ze 
sprzedażą nieruchomości (Dz.700 R.70005 § 4300). 

6. Zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale 
Pozostałej działalności na koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości należących do wspólnot 
mieszkaniowych  (Dz.700 R.70095 § 4300). 

7. Zwiększa się o kwotę 30.230,00 zł wydatki bieżące na różne opłaty w rozdziale Urzędy gmin  na 
koszty sadowe w prowadzonych postępowaniach (Dz.750 R.75023 § 4430). 

8. Zwiększa się o kwotę 270,00 zł wydatki bieżące na dotacje celowe dla stowarzyszeń w rozdziale 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  (Dz.750 R.75075 § 2820). 

9. Zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup materiałów na imprezy promocyjne na 
terenie gminy  (Dz.750 R.75075 § 2820). 

10. W związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwie Komarno zmienia się klasyfikacje wydatków 
i dokonuje przesunięcia wydatków majątkowych na kwotę 1.475,00 zł, oraz zmniejszenia wydatków 
bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.500,00 zł między zadaniami zakup altany 
na plac zabaw i zakup wiaty na boisko szkolne. 


