
                UCHWAŁA nr XXI/112/2016                                                      

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 24 listopada 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 86.450,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.    

§ 2 
Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 
1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 86.450,00  zł 
2. dokonać przesunięć w wydatkach bieżących na o kwotę 63.020,00 zł. 
3. dokonać przesunięć w wydatkach majakowych na o kwotę 20.000,00 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.    

§ 3 
 

Plan dochodów wynosi: 15.563.109,70 zł. 

 z tego:  

  dochody bieżące: 14.200.222,70 zł. 

  dochody majątkowe: 1.362.887,00 zł. 

 
Plan wydatków wynosi: 14.945.571,45 zł. 

 z tego:  

  wydatki bieżące: 13.161.809,45 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 7 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. 
4.   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 6 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 skutecznie przeprowadzoną egzekucją należności zwiększa się o kwotę 23.150,00 zł 
plan dochodów w Dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Pozostała działalność, w tym o kwotę 
20.000,00 zł w paragrafie wpływy z najmu i dzierżawy   (Dz. 700 R.70095 § 0750) i o kwotę 3.150,00 
zł w paragrafie wpływy z pozostałych odsetek (Dz. 700 R.70095 § 0920). 

2. W związku ze sprzedażą przez komornika sadowego nieruchomości należących do dłużnika, na 
których były założone hipoteki i wystawione tytuły wykonawcze, oraz przeprowadzonym przez sąd 
podziałem zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku 
rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych  (Dz. 756 R.75616 § 0310). 

3. W związku z ponad planowanymi dochodami z wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
zwiększa się o kwotę 13.300,00 zł plan dochodów w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  (Dz. 756 R.75618 § 0480) i 
przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi  (Dz. 
851 R.85154 § 4210). 

4. Zwiększa się o kwotę 150,00 zł wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w rozdziale 
Izby rolnicze (Dz.010 R.01030 § 2850). 

5.  Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki bieżące na zakup opału w rozdziale Dostarczanie ciepła 
(Dz.400 R.40001 § 4210). 

6. W dziale Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków w rozdziale Rady 
gmin na diety dla radnych (Dz.750 R.75022 § 3030) oraz o kwotę 60.000,00 zł wynagrodzenia 
osobowe pracowników w rozdziale Urzędy gmin na zabezpieczenie środków na wypłaty dla osób 
zatrudnionych z Urzędu Pracy i społecznie użytecznych związane ze zmianą warunków refundacji 
wynagrodzenia i koniecznością zatrudnienie większej ilości osób po okresie refundacji (Dz.750 
R.75023 § 4010). 

7. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki na dopłaty do MZK o kwotę 15.500 zł (Dz.600 
R.60004 § 2310), zmniejsza wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg o kwotę 10.000,00 zł 
(Dz.600 R.60016 § 4300) i przeznacza na zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz 
nieczystości płynnych i wpłaty do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 20.000,00 zł (Dz.700 
R.70095 § 4300). W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w kwocie 820,00 zł 
na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.600 R.60095 § 4210) i przeznacza w tej samej kwocie w tym 
rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe (Dz.600 R.60095 § 4170). 

8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego na 
zakup usług pozostałych kwotę 7.000,00 zł (Dz.710 R.71004 § 4300); w rozdziale Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek jst o kwotę 6.000,00 zł (Dz.757 R.75702 § 8110); w rozdziale 
Dowożenie uczniów do szkół zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł (Dz.801 R.80113 § 4300); 
w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.852 
R.85219 § 4300) oraz w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód (Dz.900 R.90001 § 4300) i przeznacza na zwiększenie wydatków bieżących 
na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w 
wysokości  500,00 zł (Dz.921 R.92109 § 4210), na zakup energii w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale 
Ochrona zabytków (Dz.921 R.92120 § 4260), w rozdziale Promocja jst na zakup materiałów i 
wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł (Dz.750 R.75075 § 4210); oraz w rozdziale Urzędy gmin na zakup 
energii w kwocie 5.000,00 zł (Dz.750 R.75023 § 4260), na zakup usług pozostałych w kwocie 
18.000,00 zł – koszty obsługi Monetii za 2015 rok (Dz.750 R.75023 § 4300) oraz różne opłaty i 
składki w kwocie 8.000,00 zł (Dz.750 R.75023 § 4430) na koszty komornicze i sądowe. 

9. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki w kwocie 4.700,00 zł na wynagrodzenia 
bezosobowe w rozdziale Wspieranie rodziny (Dz.852 R.85206 § 4170) i przeznacza w tej samej 
kwocie na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Dz.852 R.85215 § 3110). 

10. Zmienia się plan wydatków majątkowych i dokonuje przesunięć w wydatkach majątkowych o kwotę 
20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 6 do niniejszej uchwały. 


