Uchwała Nr XXX/205/01
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 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)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Luzino na rok 2001 o kwotę 65.380 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy Luzino na rok 2001 o kwotę 100.308 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększenia wydatków budŜetowych obejmują:
a) Zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł,
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
3. Zwiększa się przychody budŜetu o kwotę 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§2
1. Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów
14.519.651 zł
- w zakresie wydatków
14.183.900 zł
2. Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 257.433 zł i rozchody
w kwocie 593.184 zł.

§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie uchwały na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Luzinie
Nr XXX/205/01 z dnia 31.08. 2001 r.

Dochody wg waŜniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budŜetowej

Dzia
Określenie działu i waŜniejszych źródeł
ł
010 Rolnictwo i łowiectwo
-opłaty za korzystanie z wodociągu wiejskiego
-opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
- opłaty za korzystanie z wodociągu wiejskiego
- opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej
710 Działalność usługowa
- wpłaty mieszkańców na realizację zmian planu
przestrzennego zagospodarowania gminy
801 Oświata i wychowanie
-wpłaty mieszkańców Kębłowa na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Kębłowie
RAZEM:

Zwiększeni Po
a zmianach
329.402
2.700
285.000
0
44.402
0
329.402
329.402

Zmniejszenia

329.402

285.000
44.402
50.308
50.308

285.000
44.402
50.508
50.308

15.000
15.000

15.000
15.000

394.710 14.519.651

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Luzinie
Nr XXX/205/01 z dnia 31.08. 2001 r.

Wydatki wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budŜetowej

Dział

Rozdzia
ł

71
0

Określenie

Zwiększenia

Po zmianie

Działalność usługowa

50.308

132.050

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
-wydatki bieŜące
Oświata i wychowanie

50.308
50.308
50.000

123.609
123.609
8.145.255

80101

Szkoły podstawowe
- wydatki majątkowe

50.000
50.000
100.308

5.063.512
135.600
14.183.900

80
1

RAZEM:

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXX/205/01 z dnia 31.08. 2001 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru

§§

Określenie

Przychody po
zmianie
35.000
35.000

Zwiększenia

95
2

Przychody z zaciągniętych
poŜyczek i kredytów na rynku
krajowym
95 Przychody z tytułu innych
5
rozliczeń krajowych
99 Spłaty otrzymanych krajowych
2
poŜyczek i kredytów
Razem przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru

Rozchody

222.433
593.184
35.000

257.433

593.184

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXX/205/01 z dnia 31.08. 2001 r.

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

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Budowa wodociągu w Robakowie
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych
Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę
wodociągu przy ul. Długiej w Luzinie
4. Zakończenie rozbudowy wodociągu Wyszecino –
Huta oraz pokrycie niedoboru rozbudowy
wodociągów w gminie
5. Modernizacja sieci wodociągowej w Kębłowie
6. Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Luzinie
7. Budowa chodnika przy ul. Tartacznej w Luzinie –
kontynuacja
8. Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Wiejskiej
do ul. Leśnej (100 mb)
9. Budowa chodnika przez przejazd kolejowy
10. Dokończenie budowy mostu na ul. Partyzantów w
Luzinie
11. Odwodnienie ulic Luzina
12. Oświetlenie dróg gminnych

Zwiększenie
kwot na
inwestycje

-

Kwota na
realizację
inwestycji
87.150
27.875
3.000

-

60.000

18.374
25.000
4.000
5.000
700
13.550
44.743
35.900

13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Luzinie –
II etap
14. Budowa Gimnazjum – I etap
15. Kontynuacja rozbudowy budynku szkoły w
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:

53.550

15.000

1.021.923
70.600

35.000

65.000
17.000

84.700
7.500

1.500
8.500

50.000

4.800
5.800
2.250
1.668.415

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany budŜetu:
Zmiany budŜetu gminy w zakresie dochodów dokonuje się w związku z:
1. Przemieszczeniem dochodów z tytułu zaopatrywania w wodę, w związku ze zmianą
klasyfikacji budŜetowej z działu „rolnictwo i łowiectwo” do działu „wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.
2. Uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat mieszkańców gminy na realizację zmian planu
przestrzennego zagospodarowania gminy zainteresowanych tymi zmianami
– 50.308 zł
3. Uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat mieszkańców Kębłowa na kontynuację rozbudowy
budynku szkoły w Kębłowie – budowa sali gimnastycznej - 15.000 zł

RAZEM DOCHODY:

- 65.308 zł

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań w formie poŜyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wykonanie
c.o. w Szkole Podstawowej w Barłominie zwiększa się przychody o kwotę – 35.000 zł
RAZEM PRZYCHODY:

- 35.000 zł

Zwiększenia kwot wydatków na 2001 rok dokonuje się:
- zwiększenie kwot wydatków na realizację zmian planu przestrzennego zagospodarowania gminy
- 50.308 zł
- zwiększenia kwot wydatków na kontynuację rozbudowy budynku szkoły w Kębłowie – budowa
sali gimnastycznej
- 15.000 zł
zwiększenie kwot wydatków inwestycyjnych na wykonanie c.o. w Szkole Podstawowej w
Barłominie
- 35.000 zł

Razem wydatki:

- 100.308 zł

