UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XLIX/438/2010 października 2010 roku,
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2010 rok.
ZMIANY BUDśETU GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW DOKONUJE SIĘ
W ZWIĄZKU Z:
1. pozyskaniem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny ze złóŜ z terenu gminy
5 007,00 zł
2. pozyskaniem ze srodków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie wydatków zwiazanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących w
obiektach szkół ogólnodostepnych majacych na celu likwidację barier architektonicznych w
odniesieniu
do
uczniów
niepełnosprawnych
20 000,00 zł
3. pozyskaniem ze srodków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŜących w
obiektach
oświatowych
22 256,00 zł
4. zmniejszenie dotacji celowej Ministra Finansów przeznaczonej na dofinansowanie
realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej nr 1453 G (Kębłowo ul.Wiejska) i
drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo-Zelewo wraz z budową ciągów pieszo
rowerowych" / Zmniejszenie to wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów Projektu po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- 1 144 213,00 zł
5. Zarząd Powiatu Wejherowskiego Uchwałą z dnia 02 wrzesnia 2010 roku dokonał
zmniejszenia planu dotacji o kwotę 572 526,00 zł, przeznaczonej dla Gminy Luzino na realizację
projektu "Remont drogi nr 1453G(Kębłowo ul. Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na
odcinku Kębłowo - Zelewo wraz z budową ciągów pieszo rowerowych". Zmniejszenie to wynika
z ostatecznego rozliczenia kosztów Projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- 572 526,00 zł
6. Przyznane dofinansowanie Programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" realizowanego przez
Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie
61 180,80 zł
7. Dofinansowanie projektu polsko - niemieckiego w dziedzinie współpracy dydaktycznej i
wymiany młodzieŜy /zawarte porozumienie polegające na stałych wzajemnych kontaktach i
corocznych spotkaniach młodzieŜy/
2 030,00
zł
8. dostosowanie wielkości dotacji rozwojowej, planowanej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację Projektu pod nazwą:

„Modernizacja drogi powiatowej Kniewo –Łebno jako lokalnego układu drogowego
zwiększającego atrakcyjność gospodarczą Gminy Luzino poprzez przebudowę ul. Wilczka w
Luzinie /w ramach umowy z roku 2009/ w wyniku jej ostatecznego rozliczenia
- 71 609,00 zł
9. zmniejszenie planu wielkosci dofinansowania zadania na 2010 rok, realizowanego w ramach
PROGRAMU, pn.;"Budowa sali gimnastycznej + 2 sale dydaktyczne w SP Sychowo (20082013)" wynikającego z harmonogramu robót wskazanych w umowie o dofinansowaniu
- 266 740,32
zł
RAZEM DOCHODY:

- 1 944 614,52 zł

Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów budŜetu gminy na 2010 rok:
8 300,00 zł
stanowiących rozliczenie umorzenia, zaciągniętej poŜyczki ze srodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na "rozbudowę sieci
kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino - 2006 rok".

ZWIĘKSZENIA BUDśETU GMINY PRZEZNACZA SIĘ NA WYDATKI :
1. uzupełnienie potrzeb w zakresie konserwacji punktów świetlnych

15 000,00 zł

2. zabezpieczenie potrzeb pięcioletnich przeglądów obiektów komunalnych + remonty bieŜące
obiektów komunalnych oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku komunalnegoGminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
64 700,00 zł
3. remonty bieŜące w obiektach oświatowych
22 256,00 zł
4. remonty bieŜące w obiektach oświatowych mających na celu likwidację barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych
20 000,00
zł
5. dofinansowanie wielkości budŜetu na promocję gminy
13 537,11 zł
6. Realizacja Programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" realizowanego przez Gimnazjum im.
Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie
61 180,80 zł
7. Realizacja Projektu polsko - niemieckiego w dziedzinie współpracy dydaktycznej i wymiany
młodzieŜy /zawarte porozumienie polegające na stałych wzajemnych kontaktach i corocznych
spot kaniach młodzieŜy/
2 030,00 zł
8. uzupełnienie budŜetu Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w zakresie bieŜących
potrzeb funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej /opłat za wodę/ oraz zakup bramek na
boisko sportowe
17 400,00 zł
9. remonty i bieŜące utrzymanie dróg gminnych
10. utrzymanie ulic, placów i parkingów oraz wywóz nieczystości stałych

120 000,00 zł
25 590,00 zł

11. uzupełnienie bieŜących potrzeb i remontów wodociągowych, w tym:
zł

295 000,00

- przebudowa wodociągu na ul.Bankowej w Luzinie,
- przebudowa wodociagu na ul. Kaszubskiej w Luzinie / sieć + przyłącza/,
- przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy na ul. Piaskowej w Luzinie,
- usuwanie awarii wodociągowo - kanalizacyjnych,
- przeglądy hydrantów OSP i ich usprawnienie,
- uzupełnienie potrzeb w zakresie kontynuacji dopłat do wywozu nieczystości ciekłych,
12. przeniesienie planowanych kwot działu "oświata i wychowanie" w zakresie wynagrodzeń i
pochodnych
- 500 000,00 zł
13. dofinansowanie świadczeń społecznych - samorządowych zasiłków celowych 15 000,00 zł
14. w związku z obniŜeniem przewidywanych do końca roku kosztów obsługi długu, dokonuje
się przeiesienia środków finansowych zmniejszając tym samym ich wielkość o kwotę
- 90 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEśĄCE:
81 693,91
zł
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE :
14. BUDOWA DRÓG
- 1 884 365,00 zł
w tym:
- zmniejszenie zabezpieczenia kwot na realizację projektu "Remont drogi nr 1453G(Kębłowo ul.
Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - Zelewo wraz z budową ciągów
pieszo rowerowych"w związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji
- 1 716 739,00 zł
- zmniejszenie kwot zabezpieczonych jako pomoc finansową dla Powiatu dotyczącą remontu
drogi powiatowej Nr 1452G na odcinku ul. Ks. Borysewicza w Kochanowie w związku z z
ostatecznym rozliczeniem planowanej dotacji /200 000,00 zł/
- 43 500,00 zł
- zmniejszenie środków finansowych zabezpieczonych na przebudowę drogi Powiatowej
Kniewo - Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszacą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie w
związku z rozliczeniem zadania
134 126,00 zł
- dofinansowanie zadania pn." utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Piaskowej w Luzinie"/
zabezpieczenie nadzoru nad robotami drogowymi/
10 000,00 zł
15. Odwodnienie ulic
40 000,00 zł
16. Rozbudowa krótszych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
54 700,00
zł
17. Dofinansowanie wcześniej zaplanowanych środków 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"
20 000,00 zł
18. Kontynuacja zadania: "Odbudowa POMNIKA Powstańców i Wojaków" w Luzinie
10 000,00 zł

19. Sporządzenie studium wykonalności dla projektu:"Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze
powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczogaśniczego dla jednostek OSP"
5 334,00 zł
20. Zmniejszenie wielkości planu na rok 2010 w zwiazku z ostatecznym przygotowaniem
harmonogramu robót i płatności na lata 2008-2013 zadania pn.:" Budowa sali gimnastycznej + 2
sale dydaktyczne w SP Sychowo (2008-2013)
- 280 277,43 zł
Razem wydatki majątkowe:
- 2 034 608,43 zł
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW
- 1 952 914,52 zł
BliŜsze określenie realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do uzasadnienia.
Ponadto dokonuje się przeniesień srodków finansowych jak nizej:
- z zadania inwestycyjnego pn.:" budowa chodnika w Barłominie" dokonuje sie przeniesienia
kwoty 20 000,00 zł na zadanie bieŜące związane z remontem i łataniem ubytków na istniejących
ulicach sołectwa Barłomino,
- w ramach zadania inwestycyjnego pn." utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie" z planowanej
kwoty 320 000,00 zł przemieszcza się środki finansowe w kwocie 215 000,00 zł do działu 010
"Rolnictwo i Łowiectwo", zabezpieczając tym samym dokonanie przełoŜenia wodociągu na tej
ulicy. Pozostałą planowaną kwotę - 105 000,00 zł ze względu na trwające uzgodnienia w
zakresie odprowadzenia wód, tzw. uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, przenosi się na
realizację budowy i przebudowy chodników:
- ul. Dolna - 35 000,00 zł,
- ul. Słoneczna - 35 000,00 zł,
- ul. Strzebielińska - 35 000,00 zł.

Wykaz inwestycji i zakupów
inwestycyjnych finansowanych

z BudŜetu Gminy w 2010 roku
Kwota

Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

KWOTA
planowana na
PLANOWANA NA
realizację
ZwiększeniaREALIZACJĘ
inwestycji
i
INWESTYCJI I
zmniejszenia
zakupów
ZAKUPÓW
inwestycyjnych
INWESTYCYJNYCH

po zmianie
1.

SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE
DYDAKTYCZNE
-SZKOŁA
PODSTAWOWA w SYCHOWIE

604 903,41

2.

Kontynuacja
rozbudowy
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w KĘBŁOWIE

430 000,00

430 000,00

3.

Wykonanie PT SALI GIMNASTYCZNEJ
przy Szkole Podstawowej w Luzinie

70 000,00

70 000,00

4.

Kontynuacja budowy GIMNAZJUM
PUBLICZNEGO w Luzinie
- koszty uzgodnień istniejącego PT
Gimnazjum

10 000,00

10 000,00

5.

Budowa ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
DĄBRÓWCE
Rozbudowa SIECI KANALIZACYJNEJ z
PRZYKANALIKAMI :
- rozbudowa oczyszczalni ścieków

435 905,85

435 905,85

8 099 608,99

8 099 608,99

6.

7.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej z
przykanalikami
/0,00 zł/
Rozbudowa
KRÓTSZYCH
SIECI
WODOCIĄGOWYCH

8.

Połączenie wodociągów z wybudowanym
przejściem pod torami w Luzinie
/realizacja zadania z roku 2009/

9.

Wykonanie ogrodzenia
Luzinie

140 000,00

- 280 277,43

54 700,00

324 625,98

194 700,00

101 407,00

101 407,00

ujęcia wody w

19 000,00

19 000,00

10.

Budowa , remont i przełoŜenie sieci
wodociągowej
z przyłączami
i
urządzeniami
towarzyszącymi
w
miejscowości Zelewo i Kębłowo

1 461 976,62

1 461 976,62

11.

BUDOWA DRÓG - kompleksowe
utwardzanie ulic :

9 017 063,92

- Przebudowa drogi Powiatowej Kniewo
Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na odcinku ul. Wilczka w Luzinie
/ 1 140 840,92 zł - 134 126,00 =
1 006 714,92/
- ul. Bankowa w Luzinie wspólnie z

-2 204 365,00

6 812 698,92

inwestorami z tej ulicy
/ 97 115,00 zł /
- utwardzenie wraz z odwodnieniem ul.
Piaskowej w Luzinie
/ 480 000,00 zł +10 000,00zł = 490 000,00
zł/
- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie
środki planowane w kwocie 320 000,00 zł
zabezpieczają przebudowę wodociągu na
tej ulicy /215 000,00 zł/, kwotę 105 000,00
zł przeniesiono na przebudowę chodników,
- Remont Drogi Gminnej nr 1453G
(Kębłowo – DK nr 6- ul. Wiejska) i drogi
powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo
- Zelewo wraz z budową
ciągów pieszo – rowerowych
/5 001 560,00 zł - 1 716 739,00 zł
=3 284 821,00 zł/,
- pomoc finansowa dla Powiatu dotycząca
remontu drogi powiatowej Nr 1452G na
odcinku ul. Ks. Borysewicza w
Kochanowie
/ 200 000,00 zł - 43 500,00 zł według
rozliczenia zadania = 156 500,00 zł/,
- pomoc finansowa dla POWIATU na
realizację dokumentacji technicznej
odnowy nawierzchni drogi na odcinku
około 4 km od miejscowości Luzino w
kierunku miejscowości Wyszecino
/30 000,00 zł/
- modernizacja nawierzchni dróg wraz z
Ciągami pieszymi ul. Szkolnej i
Kaszubskiej w Luzinie /1 245 640,00 zł /
- wykonanie odwodnienia ul. Ofiar
Stutthofu w Luzinie oraz przygotowanie
projektu technicznego odwodnienia
ul. Wilczka
/ 220 000,00 zł/
- odwodnienie oraz I etap utwardzenia ul.
Narcyzowej w Luzinie – kontynuacja
zadania w ramach środków finansowych z
roku 2009 /po uzyskaniu pozwolenia
wodno – prawnego
/ 86 908,00 zł /
- projekt techniczny nawierzchni ul.
Kwiatowej w Luzinie
/ 30 000,00 zł/,
- projekt odwodnienia oraz projekt
Techniczny utwardzenia ulic: Tartacznej i
Polnej w Luzinie
/ 120 000,00 zł/

- projekt techniczny odnowy nawierzchni
drogi gminnej w kierunku Barłomina
45 000,00 zł
12.

BUDOWA CHODNIKÓW , w tym:
-Robakowo
/40 000,00 zł/,
-Sychowo
/45 000,00 zł/,
- Barłomino
/40 000,00 zł/
- 20 000,00 = 20 000,00 zł
- ścieŜka rowerowa na ul. Młyńskiej w
Luzinie
/130 000,00 zł/,
- ułoŜenie chodnika przy ul. Słonecznej w
Luzinie
/10 000,00 zł +
35 000,00 zł = 45 000,00 zł/,
- ul. Ofiar Stutthofu / na odcinku od ul.
Jasnej do OkręŜnej/
/150 000,00 zł/,
- ul. Strzebielińska w Luzinie – przełoŜenie
chodnika
/30 000,00 +
35 000,00 = 65 000,00 zł/,
- ul. Paraszyńska w Luzinie /90 000,00 zł/,
- ul. Robakowska w Luzinie /45 000,00 zł/,
- ul. Robakowska – ciąg pieszo-jezdny od
ul.
Ziemskiej
do
ul.
Młyńskiej
/kontynuacja z roku 2009 / 75 000,00 zł /
- ul. Dolna w Luzinie
/ 35 000,00 zł/,

655 000,00

85 000,00

13.

Budowa zatoczki autobusowej na drodze
powiatowej w Milwinie

60 000,00

60 000,00

14.

Wykonanie PARKINGU za Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Luzinie

140 000,00

140 000,00

15.

Uruchomienie PLACU ZABAW przy
Szkole Podstawowej w Luzinie w ramach
PROGRAMU
„RADOSNA
SZKOŁA”/wkład własny - 110 095,00 zł ,
dotacja budŜetu państwa - 90 095,00 zł /

180 190,00

16.

Urządzenie PLACU ZABAW DLA
DZIECI w Luzinie za torami kolejowymi
w obrębie Gimnazjum
- dofinansowanie w ramach środków Rady
Sołeckiej Luzino- 2 000,00 zł

17 000,00

17.

Odbudowa POMNIKA : „Powstańców i
Wojaków” w Luzinie

25 000,00

10 000,00

35 000,00

18.

ODWODNIENIE ULIC

50 000,00

40 000,00

90 000,00

19.

OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie
nowych punktów świetlnych na terenie
gminy

138 488,00

138 488,00

20.

Przygotowanie projektu technicznego
rozbudowy OSP Milwino o pomieszczenia
gospodarcze

5 000,00

5 000,00

21.

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb
Urzędu Gminy oraz SERWERA dla
potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy

70 000,00

70 000,00

20 000,00

740 000,00

200 190,00

17 000,00

Społecznej.
Dofinansowanie
zakupu
programu ewidencji dróg w gminie i
wykonanie projektu /programu/ stałej
zmiany organizacji ruchu na terenie
Gminy.
22.

Zakup urządzeń wodociągowych / zakup
pompy głębinowej na ujęcie wody/

25 000,00

25 000,00

23.

Zakup urządzeń oczyszczania ścieków /2
pompy na przepompownię P2/

25 000,00

25 000,00

24.

Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste
powietrze Gminy Luzino", mającego na
celu
budowę
specjalistycznych
i
nowoczesnych instalacji pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych

53 070,00

53 070,00

25.

Zakup projektora ACER dla Gimnazjum
Publicznego w Luzinie w ramach środków
na dokształcanie nauczycieli

5 000,00

5 000,00

26.

Sporzadzenie studium wykonalnosci dla
projektu;"Zwiekszenie bezpieczeństwa na
obszarze powiatu wejherowskiego i
puckiego poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu
ratowniczo-gasniczego
dla
jednostek OSP"

0,00

RAZEM:

21 838 613,79

5 334,00

5 334,00

_ 19 569 005,36
2 269 608,43

