
                UCHWAŁA nr XXIV/123/2017                                                      

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

gminy Janowice Wielkie na 2017 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.ze zm.), art. 
212 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.) Rada Gminy w Janowicach 
Wielkich uchwala, co następuje: 

§ 1 
Dokonać zmian w wydatkach budżetowych: 

1. dokonać przesunięć w wydatkach bieżących na o kwotę 16.000,00 zł. 
2. dokonać przesunięć w wydatkach majątkowych na kwotę 70.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały 
 

§ 2 
 
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 15.672.732,00 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 14.222.732,00 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 1.450.000,00 zł. 

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 14.772.732,00 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 13.186.177,98 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.586.554,02 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 0,00 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 900.000,00 zł. 

§ 3 
 
1.   Zmienia się załącznik nr 8 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIII/116/2016 w    
      sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2017 z dnia 29 grudnia 2016 roku, który otrzymuje   
      brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE 
1. Dokonuje się przesunięć w wydatkach majątkowych na kwotę 70.000,00 zł zmieniając klasyfikacje 

zadania majątkowego : Modernizacja ulicy 1-go Maja w Janowicach Wielkich od ulicy Parkowej do 
nr 5A z dróg wewnętrznych (Dz. 600 R.60017 § 6050) na drogi gminne (Dz. 600 R.60016 § 6050) 

2. Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących realizowanych z planowanych dochodów z opłat za 
korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł z zakupu koszy ulicznych (Dz. 900 R.90003 § 4210) 
na wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie (Dz. 900 R.90003 § 4300) 

3. Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy 
gmin (Dz. 750 R.75023 § 4300) i przeznacza na zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na 
realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. 758 R.75818 § 4810). 


