
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 74/2013 z dnia 15.11.2013 r. 
PROJEKT 

UCHWAŁA BUDŻETOWA 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

Nr ____/____/2013  

z dnia ___ grudnia 2013 roku 

w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d , pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.6 w związku  z art. 89 ust.1 i 
art.90, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 do art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240), art. 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157,  poz. 1241) Rada Gminy Janowice Wielkie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 14.822.743,00 zł. 

 w tym:  

  a. dochody bieżące w kwocie: 11.708.433,00 zł. 

  b. dochody majątkowe w kwocie: 3.114.310,00 zł. 

    

         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .  

  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 14.486.485,00 zł. 

 w tym:  

  a. wydatki  bieżące w kwocie: 10.784.346,00 zł. 

  b. wydatki majątkowe w kwocie: 3.702.139,00 zł. 

    

         zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.   

 

 

§ 2 

 

1.  Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości : 336.258,00 zł. 

 którą przeznacza się na spłatę:  

  a. zaciągniętych kredytów w kwocie: 336.258,00 zł. 

 
zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.  
 

 

2.  Ustala się przychody budżetu w kwocie: 350.000,00 zł. 

 z następujących tytułów:  

  a. zaciągniętych kredytów i  pożyczek w kwocie: 350.000,00 zł. 

 zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.   
 

3.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 686.258,00 zł. 

 z następujących tytułów:  

  a. zaciągniętych kredytów w kwocie: 462.354,00 zł. 

  b. zaciągniętych pożyczek w kwocie: 223.904,00 zł. 

 zgodnie z załącznikiem nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.   



4. Ustala się limit zobowiązao z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

500.000 zł. 

5. Ustala się limit zobowiązao z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 350.000 zł. 

 

§ 3 

 

1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  17.000 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadao własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

§ 4 

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 

finansów publicznych w wysokości  489.600,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rachunku, o którym mowa w art. 223 

ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości po 174.180,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

§ 6 

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 

realizację zadao określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości po 55.000,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

 

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 oraz wydatki nimi finansowane 

w wysokości po 5.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami w wysokości po 1.107.402,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9A i 9B do 

niniejszej uchwały. 

§ 9 

 

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 

podziale na sołectwa w wysokości 98.986,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10  do niniejszej 

uchwały. 

2.  Środki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowane są na wniosek sołtysa po uzgodnieniu z 

Wójtem Gminy. 

 

 



§ 10 

 

Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych  na pokrycie występującego w ciągu roku   przejściowego 

deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; zaciągnięty kredyt 

winien byd spłacony do dnia 31 grudnia 2014. 

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 5. 

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i 

wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu. 

 

§ 11 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 12 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeo Urzędu 

Gminy. 

 


