Uchwała Nr XXVIII/197/01
Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie budŜetu gminy na rok 2001
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014) oraz art. 88 h ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49/94,
poz. 196 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Luzino na rok 2001 o kwotę 41.510 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy Luzino na rok 2001 o kwotę 41.510 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększenia wydatków budŜetowych obejmują:
a) Zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 33.500 zł,
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§2
1. Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów 14.200.048 zł
- w zakresie wydatków 13.829.297 zł
2. Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 222.433 zł i rozchody
w kwocie 593.184 zł.

§3
Zmienia się rozdział Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXVIII/197/01 z dnia 28.06. 2001 r.

Dochody wg waŜniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budŜetowej

Dzia Określenie działu i waŜniejszych źródeł
Zwiększeni Po zmianach
ł
a
2.749
3.301.337
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
- wpływy z róŜnych rozliczeń – opłata
2.749
6.919
eksploatacyjna
758 RóŜne rozliczenia
33.418
8.927.254
- subwencja ogólna dla gmin, w tym:
33.418
8.892.254
1.672
6.430.539
- część oświatowa
- część rekompensująca subwencji ogólnej w
31.746
414.786
zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z
tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z
ustaw: o podatku rolnym, o lasach, o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, o jednostkach badawczorozwojowych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.191
32.191
-wpłaty na organizację imprez, wynajem sprzętu
2.191
32.191
nagłaśniajacego
926 Kultura fizyczna i sport
3.152
3.152
-wpłaty na organizację imprez sportowych
3.152
3.152
RAZEM:
41.510
14.200.048

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXVIII/197/01 z dnia 28.06. 2001 r.

Wydatki wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budŜetowej
Dział

Rozdzia
ł

01
0

Zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo
01010

Zwiększeni Po zmianie
a
8.400
524.412

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
wsi

8.400

8.400

-wydatki majątkowe

Transport i łączność

8.400
5.000

8.400
283.024

60016

Drogi publiczne gminne
-wydatki majątkowe
Administracja publiczna

5.000
5.000
500

283.024
92.993
2.141.353

75095

Pozostała działalność, w tym:
-wydatki bieŜące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Komendy powiatowe Policji
- wydatki majątkowe, w tym:
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Oświata i wychowanie

500
500
5.800

41.170
41.170
64.170

5.800
5.800
5.800

5.800
5.800
5.800

3.000

8.095.255

1.500

1.000
1.000
2.000
2.000
1.500

5.013.512
4.927.912
2.479.993
1.458.070
89.665

1.500

1.500

89.665

1.500
4.800

72.665
17.000
307.329

60
0

75
0

75
4
75405

80
1
80101
80110
85
1
85154

85
4
85401

90
0

Określenie

Szkoły Podstawowe, w tym:
- wydatki bieŜące
Gimnazja, w tym:
-wydatki bieŜące
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w
tym:
-wydatki bieŜące
-wydatki majątkowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne, w tym:
-wydatki bieŜące
-wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

1.500
4.800
4.800
4.800

4.800
4.800
9.500

121.240
116.440
4.800
464.014

90095
92
1
92109

92
6
92695

Pozostała działalność, w tym:
-wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
-wydatki bieŜące, w tym:
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność, w tym:
-wydatki bieŜące

RAZEM:

6.300

9.500
9.500
6.158

184.662
55.050
298.900

6.158

117.619

6.158
3.152

117.619
69.652

.3.152
3.152
47.810

69.652
62.152
13.829.297

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXVIII/197/01 z dnia 28.06. 2001 r.

Wykaz inwestycji finansowanych
z BudŜetu Gminy na 2001 rok
LP.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
Budowa wodociągu w Robakowie
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych
Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę
wodociągu przy ul. Długiej w Luzinie
Zakończenie rozbudowy wodociągu Wyszecino –
Huta oraz pokrycie niedoboru rozbudowy
wodociągów w gminie
Modernizacja sieci wodociągowej w Kębłowie
Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Luzinie
Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie –
kontynuacja
Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Wiejskiej
do ul. Leśnej (100 mb)
Budowa chodnika przez przejazd kolejowy
Dokończenie budowy mostu na ul. Partyzantów w
Luzinie
Odwodnienie ulic Luzina
Oświetlenie dróg gminnych
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie –
II etap
Budowa Gimnazjum – I etap
Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w

Zwiększenie
kwot na
inwestycje
8.400
-

Kwota na
realizację
inwestycji
87.150
27.875
3.000

-

60.000

5.000

18.374
25.000
4.000
5.000
700
13.550

9.500

44.743
35.900
53.550
1.021.923
55.600

Kębłowie – budowa sali gimnastycznej
16. Wykonanie c.o. w Szkole Podstawowej w
Barłominie
17. Wymiana ogrzewania elektrycznego na olejowe w
pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i
świetlicy socjoterapeutycznej Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
18. Wymiana pieca grzewczego węglowego na
olejowy w budynku gminnym Ośrodek Zdrowia
19. Budowa sanitariatów i szatni na boisku sportowym
w Luzinie – kontynuacja zadania z roku 2000
20. Zakupy inwestycyjne:
-dla oczyszczalni ścieków
- zakup pompy pływającej dla Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej i 2 szt. Radiostacji
-zakup patelni elektrycznej dla świetlicy
-zakup radaru dla Policji
-sieć komputerowa w Urzędzie Gminy
Razem:

-

30.000

15.000

17.000

84.700
7.500

1.500
8.500
4.800
5.800
35.000

4.800
5.800
2.250
1.618.415

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXVIII/197/01 z dnia 28.06. 2001 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan funduszu na B.O.

- 3.859 zł

PRZYCHODY
Dział

Rozdział

900
90011

RAZEM

Kwota

§§

Zwięks Po

Określenie
określenie celu
pocz.
z.
zmianach
Gospodarka komunalna 2.500 7.216 9.716
i ochrona środowiska
Fundusz Ochrony
2.500 7.216 9.716
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
069 Wpływy z róŜnych opłat 2.500 7.216 9.716 Przelewy
wojewódzkiego
inspektora
środowiska
2.500 7.216 9.716

WYDATKI
Dział

Rozdział

§§

Określenie

Kwota Zwięks
Pocz. z

Po
zmianach

określenie celu

900

90011

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
421 Zakup materiałów i
0
wyposaŜenia

RAZEM:

2.500

11.075 13.575

2.500

11.075 13.575

2.500

2.500

Organizacja
konkursów o
tematyce ochrony
środowiska (zakup
nagród) 675 zł
Utrzymanie terenów
zieleni (akcja
sprzątania gminy z
okazji „Dnia Ziemi”
200 zł
Zakup drzewek do
nasadzeń przy
gruntach gminnych –
4.000 zł
Zakup koszy
ulicznych – 3.700 zł
Wykonanie
ogrodzenia
wysypiska śmieci
5.000 zł
11.075 13.575

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budŜetu:
Zmiany budŜetu gminy w zakresie dochodów dokonuje się w związku z:
1. Zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2001 rok z tytułu podziału środków
dodatkowych – kwota dopełniająca składająca się z odsetek ustawowych obliczonych zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. Dz. U. Nr 43, poz. 429 i z dnia 24
października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 90, poz. 996)
- 1.672 zł
2. uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- 2.749 zł

3. zwiększeniem części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej
dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: o podatku
rolnym, o lasach, o jednostkach badawczo-rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- 31.746 zł
4. pozyskaniem dochodów własnych przez GOKSiR z wpłat na organizowane imprezy i odsetki
bankowe:
- w zakresie kultury

- 2.191 zł

- w zakresie sportu

- 3.152 zł

RAZEM DOCHODY:
Zwieszenia kwot wydatków na 2001 rok dokonuje się:

- 41.510 zł

-

zwieszenie kwot wydatków na zakup krzeseł dla Gimnazjum (uzupełnienie zabezpieczonych
kwot na początku roku)
- 2.000 zł
uzupełnienie potrzeb GOKSiR-u w zakresie organizowanych imprez do wysokości
pozyskanych dochodów
- 5.343 zł
- zwiększeniem kwot wydatków GOKSiR na wykonanie remontu w czytelni biblioteki,
instalacji monitoringu i naprawy systemu alarmowego w bibliotece, opłacenie monitoringu i
uruchomienie systemu alarmowego
- 2.967 zł
dofinansowanie chóru „Lutnia” (w ramach działalności GOKSiR-u) - 1.000 zł
dofinansowanie wykonania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Kębłowie – 1.000 zł
druk materiałów promocyjnych gminy
- 500 zł
rozbudowa krótszych sieci wodociągowych
- 8.400 zł
zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie inwestycji: „budowa chodnika przy ulicy
Kościelnej”
- 5.000 zł
zwiększenie wydatków majątkowych na inwestycję dot. Rozbudowy II etapu sieci
kanalizacyjnej w Luzinie
- 9.500 zł
zakup radaru dla Policji
- 5.800 zł

Razem wydatki:

- 41.510 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków budŜetowych z wydatków bieŜących na wydatki
majątkowe, dotyczące:
- zakupu patelni elektrycznej w rozdziale „świetlice szkolne”
– 4.800 zł
- zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „wymiana
ogrzewania elektrycznego na olejowe w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicy
socjoterapeutycznej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
– 1.500 zł

