UCHWAŁA NR IV/19/2014
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz art.
211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz.
379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:
W uchwale Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014, zmienionej:
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Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lutego 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lutego 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 29A/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 czerwca 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lipca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 sierpnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2014 roku,
Uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 października 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 października 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 90/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 91/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 października 2014 roku,
Uchwałą Nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 listopada 2014 roku,
Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku,
Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2014 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 683 322,00 zł” zastępuje się
wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 46 278 740,00 zł”.
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Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:
Dochody bieżące w kwocie
41 418 419,00 zł,
z tego:
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-049,050,057,059,069,083,091-092,097,236,270,291)
15 945 844,93 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)
2 834 051,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)
7 927 950,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204,232,246)
7 212 504,11 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
(§§ 200,270)
318 679,96 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)
7 179 389,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie
4 860 321,00 zł
z tego:
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,633)
1 353 629,00 zł
w tym na:
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 283 658,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)
3 497 692,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)
9 000,00 zł
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 703 322,00 zł” zastępuje się
wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 47 241 716,00 zł”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie
40 856 440,00 zł,
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
31 916 311,18 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)
18 216 039,72 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,
424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481)
13 700 271,46 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)
1 875 174,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)
5 839 036,34 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
350 029,93 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)
165 888,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)
710 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie
z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)
w tym na:
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2) dotacje (§§ 623,663)

6 385 276,00 zł
6 369 258,61 zł
2 025 460,00 zł
16 017,39 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –
wydatki majątkowe - Plan na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych – Plan na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody – Plan na rok 2014” otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji
w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014” otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków
zagranicznych w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 962 976,00 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte
pożyczki.
§ 9. Paragraf 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 650 066,64 zł,
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 962 976,00 zł,
2)
dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy
paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących , w tym
wydatków na wynagrodzenia,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy”,
5) udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 1 130 000,00 zł”,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 30 000,00 zł.
§ 10. Paragraf 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 650 066,64 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 962 976,00 zł”.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok obejmują:
DOCHODY BUDŻETOWE:
Dochody bieżące:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 500,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy
obwodów łowieckich.
W dziale 020 – Leśnictwo – do planu dochodów wprowadza się kwotę 11,50 zł tytułem wpłaconych
odsetek.
W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 319,57 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty za
zajęcie pasa drogowego.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody uzyskane z gospodarki gruntami
i nieruchomościami ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 178 350,00 zł.
W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę łączną 326,00 zł zwiększa się plan dochodów uzyskanych
z wpłat zwrotu kosztów za pomiary geodezyjne wraz z odsetkami.
W dziale 720 – Informatyka – planowane wpływy z tytułu świadczenia usług internetowych zmniejsza się
o kwotę 30 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1 000,00 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 320,00 zł zwiększa się plan wpływów z opłat za wydane
koncesje, a o kwotę 3 000,00 zł zwiększają się planowane dochody z różnych opłat. Zmniejsza się
planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 750,00 zł.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje się korekt w planowanych dochodach
z podatków uzyskanych od osób prawnych. O kwotę łączną 539 460,00 zł zmniejsza się plan wpływów
z podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Z różnych dochodów i opłat oraz odsetek.
O kwotę 1 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z wpływów podatku rolnego oraz podatku leśnego
o kwotę 200,00 zł. Zmiany w planowanych dochodach z podatków uzyskanych od osób fizycznych dotyczą:
- podatku od nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł,
- podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- podatku leśnego – zmniejszenie o kwotę 70,00 zł,
- podatku od środków transportowych – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej –zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.
W dziale 758 – Różne rozliczenia – do planu dochodów wprowadza się kwotę 3 600,00 zł z tytułu odsetek.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się korekt planowanych dochodów w następujących
rozdziałach:
- 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 030,00 zł,
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- 80110 – gimnazjum – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 678,00 zł. Ponadto o kwotę 2 935,77
zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków pozyskanych na realizację Programu Comenius „Shall we
dance”. Planowane wpływy z różnych opłat ulegają zwiększeniu o kwotę łączną 5 100,00 zł.
- 80148 – stołówki szkolne – o kwotę 23 000,00 zł zmniejsza się planowane wpływy z tytułu odpłatności za
wydawane posiłki.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów wprowadza się zwrot dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 673,50 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 4 011,80 zł zmniejsza się
planowane wpływy środków na realizację projektu pn. „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę ruszam
w świat”.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesienia pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł, która stanowi dofinansowanie zadania pn. Akcja
„Sprzątanie świata”. Planowane wpływy z różnych opłat ulegają zwiększeniu o kwotę łączną 5 100,00 zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu wynajmu
pomieszczeń na terenie OSiR.
Dochody majątkowe:
W dziale 020 – Leśnictwo – o kwotę 839,08 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna.
W dziale 630 – Turystyka – planowane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowo
pieszej z przeprawą przez starorzecze Noteci w miejscowościach Kołuda Mała i Skalmierowice” ulega
zmniejszeniu o kwotę 321 279,00 zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody z tytułu nabycia prawa własności
nieruchomości ulegają zwiększeniu o kwotę 218 000,00 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Broniewice” ulega zmniejszeniu o kwotę 23 560,92
zł.
WYDATKI BUDŻETOWE:
Wydatki bieżące:
W dziale 020 – Leśnictwo – plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie zielenie miejskiej zmniejsza się
o kwotę 500,00 zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę łączną 28 900,00 zł zmniejsza się planowane wydatki
związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 800,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń
osobowych, a zmniejsza się plan wydatków na opłacenie abonamentu na korzystanie z usług internetowych
o kwotę 15 000,00 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty diet dla radnych
o kwotę 5 510,94 zł oraz na wypłaty wynagrodzeń osobowych o kwotę 810,00 zł. Zwiększeniu ulegają
zaplanowane wydatki na pokrycie składek ZUS o kwotę 9 999,57 zł, na wypłaty wynagrodzeń
bezosobowych o kwotę 10,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 300,00 zł.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się korekt
w planowanych wydatkach na OSP, obronę cywilną i utrzymanie monitoringu poprzez zmniejszenie o kwotę
łączną 4 138,87 zł.
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W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadzone korekty dotyczą planu wydatków w następujących
rozdziałach:
- 80101 – planowane do poniesienia wydatki w szkołach podstawowych ulegają zmniejszeniu o kwotę
łączną 122 280,00 zł,
- 80103 – planowane do poniesienia wydatki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 44 169,84 zł,
- 80104 - planowane do poniesienia wydatki w przedszkolu ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 7 500,00 zł.
Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych ulega zwiększeniu o kwotę 12 500,00 zł.
- 80110 – planowane wydatki w gimnazjum ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 91 382,77 zł,
- 80113 – o kwotę 18 433,38 zł zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do
szkół,
- 80114 – zmniejsza się planowane wydatki na prowadzenie MGZO w Janikowie o kwotę łączną 3 950,00 zł,
- 80148 – o kwotę łączną 23 790,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na prowadzenie
stołówki szkolnej przy Gimnazjum Janikowie.
W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadzone zmiany dotyczą rozdziałów:
- 85205 – zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie o kwotę łączną 820,10 zł,
- 85206 – zmniejsza się o kwotę łączną 6 801,02 zł zaplanowane wydatki w ramach realizacji zadań
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- 85212 – zmniejsza się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego o kwotę
1 000,00 zł oraz na opłacenie udziału pracowników w szkoleniach o kwotę 1 602,00 zł,
- 85215 – plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych ulega zmniejszeniu o kwotę 2 900,00 zł,
- 85219 – planowane wydatki na prowadzenie MGOPS w Janikowie ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną
15 300,00 zł,
- 85228 – zaplanowane wydatki na świadczenie usług opiekuńczych zmniejszają się o kwotę łączną 4 000,00
zł,
- 85295 - zmniejsza się planowane wydatki na organizację robót publicznych i prowadzenie świetlicy
integracyjnej o kwotę łączną 6 088,00 zł.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 4 011,80 zł zmniejsza się
planowane wydatki na realizację projektu pn. „Odkrywam, zdobywam – bogaty w wiedzę ruszam w świat”.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki na prowadzenie świetlic przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Janikowie ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 2 705,85 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planu wydatków na pokrycie składek ZUS
przenosi się kwotę 2,00 zł do planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych.
W dziale 926 – Kultura fizyczna – planowane wydatki na prowadzenie OSiR w Janikowie zmniejsza się
o kwotę łączną 83 840,00 zł.
Wydatki majątkowe:
W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 10 000,00 zł
zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na budowę przyłącza sieci wodociągowej w Janikowie.
W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się planowane wydatki na budowę i modernizację dróg
gminnych o kwotę 936 180,64 zł.
W dziale 630 – Turystyka – w planowanych wydatkach na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki
rowerowo pieszej z przeprawą przez starorzecze Noteci w miejscowościach Kołuda Mała i Skalmierowice”
dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz ich zwiększenia o kwotę
28 100,00 zł.
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W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 9 024,71 zł zmniejsza się planowanych wydatek na
współfinansowanie realizacji zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza..”
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się wysokość
planowanej dotacji dla OSP w Kołodziejewie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o kwotę 100,00 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się korekty w planie wydatków
przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowie poprzez zmniejszenie o kwotę
50 000,00 zł. O kwotę 41 280,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Janikowo. Ponadto dokonuje się zwiększenia
planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oświetlenia na terenie gminy
Janikowo o kwotę 30 000,00 zł. W planowanych wydatkach na realizację zadania pn. „Budowa
bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Broniewice” dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej oraz ich zmniejszenia o kwotę 3 295,65 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian:
- planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 404 582,00 zł,
- plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 461 606,00 zł,
- planowany deficyt uległ zmianie i stanowi kwotę 962 976,00 zł,
- planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 57 024,00zł i wynoszą 2 613 042,64 zł.
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