
                          UCHWAŁA nr XXIX/147/2017                                                                                                                                
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 13 czerwca 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 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2017 roku o kwotę 19 868,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2017 roku o kwotę 148 498,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 
W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 128 630,19 zł, który zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 15.824.449,25 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 14.374.449,25 zł. 

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

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 15.053.079,44 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 13.648.524,20 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.404.555,24 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 128 630,19 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 900.000,00 zł. 

 
§ 5 

1.   Zmienia się załącznik nr 3 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 3 do niniejszej uchwały. 
2.   Zmienia się załącznik nr 10  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 4 do niniejszej uchwały. 
3.  Zmienia się załącznik nr 5 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 5 do niniejszej uchwały. 
4. Zmienia się załącznik nr 4 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 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 372,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z 
powiatem Jeleniogórskim na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. 755 R.75515 § 
2710) i przeznacza w tej samej kwocie na wydatki związane z zapewnieniem realizacji tego zadania 
(Dz. 755 R.75515 § 4360) . 

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł w związku z podpisanym 
porozumieniem z powiatem Jeleniogórskim na utrzymanie z sezonie letnim zieleni przydrożnej w 
pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy (Dz. 600 R.60014 § 2320) i przeznacza w tej 
samej kwocie na wydatki związane z realizacją tego zadania (Dz. 600 R.60014 § 4210) . 

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.143,00 zł na zwrot poniesionych nakładów na sieć 
wodociągową – przyłącza do obiektów (Dz. 400 R.40002 § 6050). 

4. W związku z planowaną pomocą finansową dla Powiatu Jeleniogórskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla służby kontrolno-
rozpoznawczej państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zwiększa się o 6.000,00 zł plan 
wydatków majątkowych w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754 
R.75495 § 6300). 

5. W związku z zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Janowice Wielkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.496,60 zł (Dz. 900 R.90003 § 
2460) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz. 900 R.90003 § 4300) 

6. Zmniejsza się się wydatki majątkowe w rozdziale Drogi publiczne gminne na Modernizację ul. 1-go 
Maja w Janowicach Wielkich od ul. Parkowej do nr 5A o kwotę 70.000,00 zł (Dz. 600 R.60016 § 
6050). 

7. Zmniejsza się się wydatki majątkowe w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód na Budowę 
kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzcińska o kwotę 160.000,00 zł (Dz. 900 R.90001 § 
6050). 

8. W związku z wyrokami sądowymi zwiększa się wydatki bieżące na opłaty za odbiór ścieków w 
Komarnie dla PWiK Wodnik o kwotę 345.487,19 zł (Dz. 900 R.90001 § 4300). 

9. W związku z odbytym zebraniem sołeckim Sołectwa Mniszków i dokonanymi zmianami w funduszu 
sołeckim zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 6.600,00 zł na monitoring wsi (Dz. 750 
R.75095 § 6050) i przeznacza je wydatki bieżące na zagospodarowanie terenu wsi (Dz. 600 R.60095 
§ 4300). 

10. W związku z realizacją funduszu sołeckiego Sołectwa Komarno  dokonuje się przesunięć wydatków 
bieżących w kwocie 2.570,00 zł w zadaniu zagospodarowanie terenu wsi z zakupu materiałów i 
wyposażenia (Dz. 600 R.60095 § 4210) na wynagrodzenia bezosobowe (Dz. 600 R.60095 § 4170). 

11. W związku z realizacją funduszu sołeckiego Sołectwa Trzcińsko  zmniejsza się wydatki majątkowe w 
kwocie 9.144,41 zł w zadaniu zagospodarowanie terenu wsi (Dz. 600 R.60095 § 6060) i przeznacza 
w tym zadaniu na wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.580,00 zł  (Dz. 600 
R.60095 § 4170), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.961,78 zł (Dz. 600 R.60095 § 4210) 
oraz w kwocie 3.602,63 zl na wydatki inwestycyjne –wydatki majątkowe (Dz. 600 R.60095 § 6050).   

12. Zadanie inwestycyjne zakup falownika na oczyszczalnie ścieków zmienia nazwę na zakup 
tlenomierza na oczyszczalnię ścieków. 

13. Rezygnuje się z zadań inwestycyjnych Zakup przzepływomierza na oczyszczalnie ścieków w kwocie 
6.000,00 zł  (Dz. 900 R.90001 § 6060) oraz Zakup pompy osadów na oczyszczalnie ścieków w kwocie 
14.000,00 zł  (Dz. 900 R.90001 § 6060) i przeznacza w łącznej kwocie 20.000,00 zł na nowe zadanie 
inwestycyjne Likwidacja kolizji energetycznej na działce 515/31 w Janowicach Wielkich pod budowę 
przedszkola (Dz. 801 R.80104 § 6050) 


