UCHWAŁA Nr XLV/402/ 2010
RADY GMINY LUZINO
z dnia 06 sierpnia 2010 roku
W SPRAWIE BUDśETU GMINY NA 2010 ROK.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zm. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 116 poz.1203, z
2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 173
poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241 oraz z
2010r Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106 poz.675), art.211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835)
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 02.03.2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. Nr 38, poz. 207)

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§1
1. Dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków budŜetowych pomiędzy paragrafami budŜetu
w ramach istniejącego działu i rozdziału budŜetu gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1
i 2 do uchwały.
Określone zmiany budŜetu Gminy nie powodują zmian kwotowych budŜetu.
§2
Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§3
1. Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów
- w zakresie wydatków

51 251 139,37 zł
58 403 477,73 zł

2. Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 8 669 213,36 zł i rozchody w
kwocie 1 516 875,00 zł.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Waldemar Kunz

U Z A S A D N I E N I E:

W związku z wprowadzeniem do budŜetu gminy zadania inwestycyjnego pn.: " Zdrowa
zabawa - budowa i rozwój placów zabaw" realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, dokonuje się zmiany załącznika stanowiącego o limitach wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.
Zadanie będzie obejmowało lata 2010 -2011, przy załoŜeniu środków finansowych planowanych
w BudŜecie Gminy na rok 2010 w kwocie 15 000,00 zł. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
określa wielkość planowanego zadania z uwzględnieniem środków finansowych w okresie jego
realizacji, tj. równieŜ w roku 2011.
W związku ze zmianą klasyfikacji budŜetowej w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z
02.03.2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207),
dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami budŜetu w ramach
istniejącego działu i rozdziału zadań majątkowych, realizowanych zadań przy współudziale
środków pomocowych:
- w zakresie dochodów
§ 6058 /w wersji przed zmianą/ - "8" finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną.
zastępuje się § 6057 / w wersji po zmianie/ - "7 Pozostałe" - dla oznaczenia dochodów, których źródłem
są środki z budŜetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie
kosztów operacyjnych. Symbol ten stosuje się takŜe na oznaczenie dochodów, których źródłem jest
budŜet środków europejskich,
- w zakresie wydatków
§ 6058 /w wersji przed zmianą/ "8" - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną.
zastępuje się § 6057 / w wersji po zmianie / - "7 Pozostałe" - do oznaczenia wydatków wykonywanych
m.in. w ramach płatności budŜetu środków europejskich.
PowyŜsze dotyczy zadań realizowanych w ramach Programów przy współudziale budŜetu środków
europejskich, takich jak:

- "Budowa, remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami i urządzeniami
towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo",
- "Przebudowa Drogi Powiatowej Kniewo - Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
odcinku ul. Wilczka w Luzinie",
- "Rozbudowa Szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i Salę Gimnastyczną",
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKT: "Nasza przyszłość w naszych rękach".

