
 
UCHWAŁA nr XXXV/167/2018 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 
z dnia 1 marca 2018 r. 

              w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2018 rok  
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875.),, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2017, poz.2077) 

                                 zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 399.833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały. 
          § 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 399.833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 17.326.434,00 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 15.697,163,00 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 1.629.271,00 zł. 

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 16.183.434,00 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 14.200.493,00 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 1.982.941,00 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 0,00 zł. 

 
Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.143.000,00 zł. 

 
 

§ 4 
       1.   Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr   
              XXXIV/165/2017 w   sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia   
              2017 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 
XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 
2017 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 
XXXIV/165/2017 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2018 z dnia 28 grudnia 
2017 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. W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018 informujących o ostatecznych 
kwotach subwencji oświatowej na 2018 rok zwiększa się plan dochodów na część oświatową 
subwencji ogólnej o kwotę 79.184,00 zł (Dz.758 R.75801 §2920) i przeznacza w tej samej 
kwocie na planowane podwyżki dla nauczycieli (Dz.801R.80101 §4010). 

2. W związku z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu KO.ZFK.3146.16.1.2018o 
uruchomieniu środków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadań własnych 
z zakresu wychowania przedszkolnego i podziale tych środków zwiększa się plan dochodów 
na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin o kwotę 18.160,00 zł (Dz.801 R.80104 §2030) i przeznacza w tej samej kwocie na  opłaty 
za przedszkola za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy (Dz.801 R.80104 
§2310). 

3. W związku z aktualizacją rejestru wymiarowego podatku od nieruchomości i składanymi 
deklaracjami za rok 2018 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych o kwotę 10.300,00 zł (Dz.756 R.75616 §0310) i o kwotę 50.700,00 zł plan 
dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dz.756 R.75615 §0310). 

4. W związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
zadania „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowana w wariancie 
podstawowym – Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Komarno” z FRKF zwiększa się 
plan dochodów o kwotę 23.500,00 zł (Dz.926 R.92695 §6330)  i przeznacza je powiększone o 
środki własne w wysokości 10.100,00 zł na realizację tego zadania - zwiększenie wydatków 
majątkowych o kwotę 33.600,00 zł   (Dz.926 R.92695 §6060). 

5. W związku z planowaną realizacją projektu z programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Nysa „Razem dla rozwoju ruchu turystycznego” – 
budowa skwerku wraz z infrastrukturą dodatkową w Janowicach Wielkich zwiększa się plan 
dochodów o kwotę 132.006,00 zł z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz.900 R.90095 §6258) i o kwotę 7.765,00 zł z budżetu Państwa (Dz.900 R.90095 §6259)  i 
przeznacza na realizacje tego zadania powiększone o  środki własne w kwocie 28.750,00 zł -
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168.521,00 zł: (Dz.900 R.90095 §6058) kwota 
132.006,00 zł; (Dz.900 R.90095 §6059) kwota 7.765,00 zł i (Dz.900 R.90095 §6050) kwota 
28.750,00 zł. 

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty usunięcia awarii na wodociągu gminnym o 
kwotę 3.650,00 zł (Dz.400R.40002 §4300). 

7. W związku ze składanym projektem w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł (Dz.926 R.92601 §6300) i przeznacza na 
realizację zadania „Termomodernizacja i doposażenie kompleksu sportowego przy ul. 
Sportowej w Janowicach Wielkich „ (Dz.926 R.92601 §6050) 

8. W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie” zwiększa się plan dochodów o 
kwotę 55.268,00 zł ( kwota 49.033,77 zł (Dz.801 R.80195 §2007) i kwota 6.234,12 zł (Dz.801 
R.80195 §2009)) i przeznacza w tej samej kwocie na realizacje tego projektu (kwota 
49.033,77 zł (Dz.801 R.80195 §4017) i kwota 6.234,12 zł (Dz.801 R.80195 §4019)) 

9. W związku z pismem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze 
przeznacza się kwotę 6.000,00 zł na zakup średnich samochodów gaśniczych realizowany na 
podstawie porozumienia gminy z Powiatem Jeleniogórskim i przekazanie środków na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP. (Dz.754 R.75495 §6300)    

10. W związku z pismem Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze przeznacza się kwotę 
12.500,00 zł na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej w 
ramach akcji „Sponsoring” przy planowanym współfinansowaniu 50% samorządów lokalnych 
oraz 50% środków z Programu Modernizacji Policji. (Dz.754 R.75404 §6170)    

11. Zmniejsza się o kwotę 15.825,00 zł dotację dla Miasta Jelenia Góra na usługę lokalnego 
transportu zbiorowego w Komarnie (Dz.600 R.60004 §2310) i przeznacza na organizacje 
lokalnego transportu zbiorowego na trasie Trzcińsko – Jelenia Góra w tej samej kwocie 
(Dz.600 R.60004 §4300). 



12. W związku z odbytym w dniu 28.02.2018 roku zebraniem sołeckim w Komarnie i podjętymi 
uchwałami dokonuje sie przesunięć w funduszu sołeckim: zmiana zadania „Adaptacja i 
dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie „ na „Zakup, adaptacja i 
dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie” ; przesunięcie kwoty 4.000,00 zł 
z zadania „Zakup, adaptacja i dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie na 
zadanie „Remont świetlicy”; przesunięcie kwoty 2.380,00 zł z zadania „Zakup, adaptacja i 
dostosowanie projektu budowlanego świetlicy w Komarnie” na zadanie „Zagospodarowanie 
terenu wsi oraz zakup monitoringu”; przesunięcie kwoty 2.500,00 zł z zadania „Wyposażenie 
świetlicy oraz organizacja imprez (…)” na zadanie „Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego”. 
 


