
                          UCHWAŁA nr XXX/148/2017                                                                                                                                                                              
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 10 sierpnia 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 120.877,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2017 roku o kwotę 120.877,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 16.003.600,31 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 14.523.600,31 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 1.480.000,00 zł. 

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 15.232.230,50 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 13.821.525,26 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.410.705,24 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 128 630,19 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 900.000,00 zł. 

 
§ 4 

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. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

1. Zmienia się klasyfikację w  planie dochodów bieżących w związku z podpisanym porozumieniem z 
powiatem Jeleniogórskim na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zmniejszenie o 
kwotę 372,00 zł (Dz. 755 R.75515 § 2710) – zwiększenie o kwotę 372,00 zł (Dz. 755 R.75515 § 
2320). 

2. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dotację celową na przygotowanie 
programu rewitalizacji zwiększa się o kwotę 8.877,06 plan dochodów w dziale Gospodarka 
mieszkaniowa (Dz. 700 R.70095 § 2710) i przeznacza tą kwotę powiększoną o wkład własny w 
łącznej kwocie 9.863,40 zł na realizację tego zadania (Dz. 700 R.70095 § 4300) 

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymanym 
dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego na realizacje zadania Modernizacja kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej 4 w Janowicach Wielkich w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi w 2017 roku (Dz. 926 R.92601 § 6300). 

4. W związku z ponadplanowymi dochodami zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 82.000,00 zł z czego kwotę 50.000,00 
zł stanowią dochody z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 
(Dz. 756 R.75616 § 0500) i kwotę 32.000,00 zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób 
prawnych stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756 R.75621 § 0020). 

5. W związku z uchwałą z dnia 21.07.2017 roku Sołectwa Janowice Wielkie zadanie Remont szatni przy 
boisku do piłki nożnej otrzymuje nazwę Zakup dwóch bramek i wyposażenia do remontowanych 
pomieszczeń przy boisku do piłki nożnej, a jego wartość zostaje zmniejszona do kwoty 10.000,00 zł 
– zmniejszenie wydatków bieżących o 4000,00 zł (Dz. 926 R.92601 § 4210). Kwota 4.000,00 zł 
zostaje przeznaczona na organizację imprezy integracyjnej Sołectwa Janowice Wielkie (Dz. 750 
R.75095). 

6. Udziela się dotacji celowej na organizację wypoczynku dzieci dla Stowarzyszenia Polsko-Niemiecko 
Duńskiego  „Rudawy”  w wysokości 1.500,00 zł (Dz. 750 R.75095 § 2820) 

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.150,00 na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji 
projektowej zagospodarowanie skweru dz. Nr 512/2 687/1 w Janowicach Wielkich (Dz. 900 R.90004 
§ 6050) 

8. Zwiększa się wydatki bieżące o 5.000,00 zł na zakup masy asfaltowej na zimno i tłucznia na 
utrzymanie dróg gminnych w rozdziale Drogi publiczne gminne (Dz. 600 R.60016 § 4210) 

9. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Pozostała działalność o 
kwotę 10.000,00 za zakup materiałów i wyposażenia na remonty budynków (Dz. 700 R.70095 § 
4210); o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii (Dz. 700 R.70095 § 4260) oraz o kwotę 50.000,00 zł na 
koszty utrzymania nieruchomości wspólnych (Dz. 700 R.70095 § 4300). 

10. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna na wynagrodzenia bezosobowe o 
kwotę 18.450,00 zł (Dz. 750 R.75023 § 4170) oraz  na zakup usług pozostałych związanych z 
promocją jst o kwotę 1.913,66 zł (Dz. 750 R.75075 § 4300). 

11. Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki bieżące na opłaty za przedszkola za dzieci 
uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy (Dz. 801 R.80104 § 2310). 

12. Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia do 
świetlic wiejskich (Dz. 921 R.92109 § 4210). 

 
 
 
 


