
  UCHWAŁA nr XL/192/2018                         
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 8 sierpnia 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 2018 r., 

poz. 994 ze zm.),, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.) 

                                 zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2018 roku o kwotę 1.203.353,00 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
          § 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2018 roku o kwotę 1.203.353,00 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 19.738.616,65 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 16.199.745,65 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 3.538.871,00 zł. 

    

           

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 18.671.582,49 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 14.692.141,49 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 3.979.441,00 zł. 

 
Plan przychodów budżetu wynosi: 75.965,84 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. 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

1. W związku z podpisaniem z Powiatem Jeleniogórskim porozumienia na usuwanie azbestu z 
terenu gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.453,00 zł (Dz.900 R.90003 §2320) i 
przeznacza w tej samej kwocie na realizacje tego zadania (Dz.900 R.90003 §4300). 

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami 
sponsorskimi  (Dz.750 R.75075 §0960) na organizację Miedzianka Fest i wykonanie tablic 
pamiątkowych Kombatantów i Sybiraków z Janowic Wielkich (Dz.750 R.75075 §4210). 

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami 
sponsorskimi  (Dz.926 R.92601 §0960) na konserwacje nawierzchni Orlika (Dz.926 R.92601 
§4300). 

4. Zmienia się klasyfikację budżetową wcześniej otrzymanej promesy na usuwanie skutków 
powodzi w kwocie 1.722.000,00 zł z (Dz.600 R.60078 §6300) na (Dz.600 R.60078 §6330). 

5. W związku z otrzymana promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2012-
2013 – zwiększenie promesy na przebudowę ul. Partyzantów oraz promesa na odbudowe 
muru oporowego w Janowicach Wielkich zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.194.400,00 
zł (Dz.600 R.60078 §6330) i przeznacza na realizację tego zadania (Dz.600 R.60078 §6050). 

6. Zmniejsza się plan wydatków (Dz.600 R.60078 §6050) na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych o kwotę 250.400,00 zł (wcześniej zabezpieczone środki w związku z większą 
kwotą przetargową od otrzymanej promesy na zadanie). 

7. Zmniejsza się plan wydatków na budowę przedszkola w Janowcach Wielkich o kwotę 
207.100,00 zł (Dz.801R.80104 §6050). 

8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 457.500,00 zł na udzielenie pomocy finansowej 
Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania drogowego przebudowy drogi nr 2735 D 
na odcinku Radomierz – Janowice Wielkie (Dz.600R.60014 §6300). 

9. Zmniejsza się plan wydatków na budowę przedszkola w Janowcach Wielkich o kwotę 
12.000,00 zł (Dz.801R.80104 §6050) i przeznacza w tej samej kwocie na niezbędny remont 
dachu w Szkole Podstawowej w Janowicach Wielkich (Dz.801R.80101 §4300). 


