UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany budŜetu:
ZMIANY BUDśETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ
W ZWIĄZKU Z:
1.pozyskaniem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złóŜ z terenu gminy
9 583,00 zł
2. pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego
18 583,00 zł
3. pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów
11 732,00 zł
4. podatek od środków transportowych /ponadplanowe dochody powstałe w wyniku aktualizacji
deklaracji podatkowych/
10 000,00 zł
5. odsetki z tytułu płatności za odprowadzanie ścieków
300,00 zł
6. odsetki z tytułu płatności opłat za wodę
1 300 ,00 zł
7. odsetki z tytułu płatności podatków i opłat
6 931,00 zł
8. wpływy z tytułu naleŜności objętych hipoteką
1 071,00 zł
9. dotacja celowa z budŜetu państwa przeznaczona na utworzenie szkolnego placu zabaw w
Szkole Podstawowej w miejscowości Luzino, w ramach Rządowego Programu wspierania w
latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"
90 095,00 zł
10. dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi
Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura
ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 939 999,99 zł
11. dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.: "Remont drogi Kębłowo - DK nr 6 - ul. Wiejska oraz drogi
na odcinku Kębłowo - Zelewo
1 411 150,00 zł
12. pomoc finansowa Powiatu na realizację zadania w zakresie przyjęcia dzieci w Gminie
Luzino z terenów dotkniętych klęską powodzi / "powodzian"/
10 000,00 zł
RAZEM :

5 510 744,99 zł

ZWIĘKSZENIA BUDśETU GMINY PRZEZNACZA SIĘ NA WYDATKI :
1. zwiększenia środków jednostki budŜetowej GOSRiT /działalność bieŜąca jednostki - wyjazd
druŜyny piłkarskiej do miejscowości Postawy na Białorusi na turniej piłkarski w dniach 1519.07.2010rok
6 000,00 zł

2. zwiększenie dotacji dla GOK w związku z potrzebą wsparcia organizacji festynów w
sołectwach gminy Luzino / transport i montaŜ sceny będącą własnością Gminy - 2 500,00 zł,
dofinansowanie działalności grupy młodzieŜy biorącej udział w zajęciach tańca towarzyskiego i
współczesnego, promujących gminę w wielu festynach i i spotkaniach na terenie gminy i poza
gminą - 2 000,00 zł/
4 500,00 zł
3. dofinansowanie działalności Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w
Luzinie w zakresie obchodów dziesięciolecia powstania placówki, poprzez wydanie publikacji
przedstawiającej patronów szkoły, którzy zostali uhonorowani Świętem Szkoły, pisarzy
zasłuŜonych swoim Ŝyciem i twórczością dla nasze Małej Ojczyzny
10 000,00 zł
4. zwiększenie dotacji dla GBP w zakresie działalności bieŜącej / przeprowadzenie remontu
pomieszczeń, wymiana pieca grzewczego c.o./
15 000,00 zł
5. zapewnienie transportu dzieci z terenów dotkniętych klęską powodzi , na wypoczynek letni
zaproponowany na terenie naszej Gminy
12 000,00 zł
6. sfinansowanie zagospodarowania pobytu dzieci z terenów dotkniętych klęską powodzi, w
ramach przekazanej pomocy finansowej Powiatu
10 000,00 zł
7. pomoc finansowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie na rozbudowę
obiektu szkolnego / placówka słuŜy wszystkim uczniom tej szkoły, wśród których są takŜe dzieci
z naszej Gminy/
7 000,00 zł
Zadania inwestycyjne:
8. utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w miejscowości Luzino, w ramach
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"
90 095,00 zł
/ dofinansowanie wcześniej zaplanowanych środków własnych na ten cel
w kwocie 90 095,00 zł/
9. przygotowanie projektu technicznego rozbudowy OSP Milwino o pomieszczenia gospodarcze
5 000,00 zł
10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie
3 939 999,99 zł
11. Utwardzanie dróg gminnych i powiatowych
1 411 150,00 zł
RAZEM:

5 510 744,99 zł

Ponadto w ramach róŜnic kwotowych wynikających z przeprowadzonych przetargów
realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2010, dokonuje się przeniesienia środków
finansowych /własnych gminy/ w następujących zadaniach:
- Budowa, remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami
towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo
- 80 603,00 zł

- Budowa Sali Gimnastycznej i 2 sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Sychowie
- 179 006,00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie
+ 259 609,00 zł.
W ramach zabezpieczonych środków własnych gminy na realizację zadania: ”Remont Drogi nr
1453G (Kębłowo - DK nr 6-ul. Wiejska) i drogi nr 1451G na odcinku Kębłowo - Zelewo wraz z
budową ciągów pieszo-rowerowych”, ponadplanowe środki pienięŜne w kwocie 200 000,00 zł,
wynikające z przeprowadzonego przetargu /zamówienia publicznego/, dokonuje się
przeniesienia na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na przeprowadzenie remontu drogi
powiatowej Nr 1452G na odcinku ul. Ks. Borysewicza w Kochanowie.
W załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
wprowadza się zadanie majątkowe wieloletnie pn.: „Zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze
powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostek OSP”, oczekując finansowo – rzeczowej realizacji tego zadania w roku
2011.

