
                                
UCHWAŁA nr XXXI/154/2017 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
z dnia 28 września 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 50.385,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2017 roku o kwotę 50.385,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 16.053.986,09 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 14.566.730,48 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 1.487.255,61 zł. 

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 15.282.616,28 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 13.845.655,43 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.436.960,85 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 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 4 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 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2017.AD dotyczącą zwrotu 
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok: 
a) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 

7.255,61 zł (Dz. 748 R.75814 § 6330), którą przeznacza się na zadanie inwestycyjne 
Modernizacja budynku świetlicy i biblioteki w Trzcińsku (Dz. 921 R.92109 § 6050). 

b) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.030,17 zł  w rozdziale Różne rozliczenia 
finansowe o kwotę 31.030,17 zł (Dz. 748 R.75814 § 2030), którą przeznacza się na: 
- dopłatę do transportu lokalnego dla MZK za 2016 rok w kwocie 20.000,00 zł (Dz. 600 R.60004 
§ 2310) 
- zakup masy bitumicznej na drogi gminne w kwocie 2.000,00 zł (Dz. 600 R.60016 § 4210) 
- zakup usług pocztowych  w kwocie 2.030,17 zł (Dz. 750 R.75023 § 4300) 
- program stypendialny LGD w kwocie 1.000,00 zł (Dz. 750 R.75095 § 4430) 
- zakup flopanu i worków filtracyjnych na oczyszczalnie ścieków w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 900 
R.90001 § 4210) 
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł (Dz. 900 R.90004 § 4260) 

2. Zmienia się klasyfikację w  planie dochodów bieżących w związku z podpisaną umową z Urzędem 
Marszałkowskim na dotację celową na przygotowanie programu rewitalizacji : zmniejszenie o 
kwotę 8.877,06 zł (Dz. 700 R.70095 § 2710)– zwiększenie o kwotę 7.545,50 zł (Dz. 700 R.70095 § 
2008) i o kwotę 1.331,56 zł (Dz. 700 R.70095 § 2009) , oraz w planie wydatków bieżących: 
zmniejszenie o kwotę 9.863,40 zł (Dz. 700 R.70095 § 4300)– zwiększenie o kwotę 7.545,50 zł (Dz. 
700 R.70095 § 4308) i o kwotę 2.317,90 zł (Dz. 700 R.70095 § 4309). 

3. 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 ze ślubów poza urzędem i wpływami z innych opłat o 

kwotę 3.000,00 zł (Dz. 756 R.75618 § 0690) i przeznacza w tej samej kwocie na zwiększenie 

wartości zadania inwestycyjnego Likwidacja kolizji energetycznej na działce515/31 w Janowicach 

Wielkich pod budowę przedszkola (Dz. 801 R.80104 § 6050). 

4. W związku z ponadplanowymi dochodami zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale Domy 
i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 5.000,00 zł z najmu świetlic (Dz. 921 R.92109 § 0750) i 
przeznacza się w tej samej kwocie i rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 921 R.92109 § 
4210). 

5. W związku z ponadplanowymi dochodami zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale Pomoc 
Społeczna z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie należności o kwotę 100,00 zł 
(Dz. 852 R.85219 § 0970) i w dziale Rodzina z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego o kwotę 
4.000,00 zł (Dz. 855 R.85502 § 2360) i przeznacza je w łącznej kwocie 4.100 zł  na zakup usług 
pozostałych w rozdziale urzędy gmin (Dz. 750 R.75023 § 4300). 

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących za sporządzanie projektów decyzji o warunkach 
zabudowy o 5.000,00 zł  (Dz. 710 R.71004 § 4300) i przeznacza w tej samej kwocie na koszty 
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży  (Dz. 700 R.70005 § 4300). 

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i 
pożyczek o 12.000,00 zł  (Dz. 757 R.75702 § 8110) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup usług 
pozostałych w rozdziale urzędy gmin (Dz. 750 R.75023 § 4300). 

8. Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 16.000,00 zł  na zakup usług pozostałych z 
Rozdziału Pozostała działalność (Dz. 921 R.92195 § 4300) na zadanie inwestycyjne (zwiększenie 

wartości zadania) Likwidacja kolizji energetycznej na działce 515/31 w Janowicach Wielkich 
pod budowę przedszkola (Dz. 801 R.80104 § 6050). 

 
 
 


