Uchwała nr IX/ 70 /99
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 sierpnia 1999 roku

w sprawie zmiany budŜetu gminy na 1999 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Luzino na rok 1999 o kwotę 29.242 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy Luzino na rok 1999 o kwotę 29.242 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między działami budŜetu Gminy
Luzino na rok 1999, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2
1. Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów

11.519.704 zł

- w zakresie wydatków

11.066.610 zł

2. Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 122.677 zł i rozchody w kwocie
575.771 zł
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr IX/70/99 z dnia 27.08.1999 r.

Dochody wg waŜniejszych źródeł
I działów klasyfikacji budŜetowej
Dział
40

Określenie działu i waŜniejszych
źródeł
Rolnictwo
- opłaty za podłączenia do sieci

Zwiększenie
Dochody po zmianach
dochodów
27.500
484.305
27.500
82.005

wodociągowych i wpłaty na
70

rozbudowę wodociągów
Gospodarka komunalna
- darowizny mieszkańców na
budowę kanalizacji
Razem:

1.742
1.742

161.582
7.582

29.242

11.519.704

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr IX/70/99 z dnia 27.08.1999 r.

Wydatki wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budŜetowej
Dział

Rozdział

40
4495

50
5613

70
7395

74

7695

Określenie

Zmniejszenia

Rolnictwo
Pozostała działalność, w
tym:
- wydatki majątkowe
Transport
Drogi publiczne i
gminne
- wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna
Pozostała działalność, w
tym:
- wydatki bieŜące
Gospodarka
mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi
komunalne
Pozostała działalność, w
tym:
- wydatki majątkowe
RAZEM:

Zwiększenia
27.500
27.500
27.500

3.000
3.000
3.000

3.000

UZASADNIENIE:
Zwiększenia budŜetu gminy na 1999 rok dokonuje się w związku z:

Wydatki po
zmianach
834.604
834.604
382.926
231.047
231.047

1.742
1.742

72.000
893.326
534.326

1.742
3.000

534.326
366.091

3.000

8.000

3.000
32.242

8.000
11.066.610

1. wpłatami na rozbudowę wodociągu w gminie
w tym na:
- rozbudowę wodociągu w Tępczu
- rozbudowę wodociągu w Robakowie
- rozbudowę krótszych sieci wodociągowych w gminie
2. wpłatami na budowę sieci kanalizacyjnej w Luzinie

-27.500 zł
- 2.450 zł
- 1.310 zł
- 23.740 zł
- 1.742 zł

W związku z zakończeniem zadania „budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie” dokonuje
się przeniesienia środków finansowych w kwocie 3.000 zł z działu „50 – Transport_ do działu „74 –
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” na przygotowanie dokumentacji
projektowej domu komunalnego w Kębłowie.

