Uchwała Nr XXXI/223/97
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
w sprawie zmiany budŜetu na rok 1997
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 7 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. prawo BudŜetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Luzino na rok 1997 o kwotę 40.000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy Luzino na rok 1997 o kwotę 40.000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia środków między działami budŜetu Gminy, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały.
§2
1. Po zmianach budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów – 10.544.486 zł
- w zakresie wydatków – 11.612.210 zł
2. Źródłem pokrycia niedoboru w budŜecie jest poŜyczka w wysokości 1.000.000 zł oraz wolne
środki w wysokości 67.724 zł.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Miotk

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXI/223/97 z dnia 29.08.1997

Dochody budŜetowe wg źródeł pochodzenia
Lp.
1.

Treść

Zwiększenia

Podatki i opłaty lokalne z tego:
a) Podatki pobierane na podstawie odrębnych
ustaw w tym:
- wpływy z karty podatkowej
c) odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań
d) opłata skarbowa
RAZEM

Po zmianach

40.000
25.000

1.338.928
842.100

25.000
5.000
10.000
40.000

30.500
15.000
165.000
-

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XXXI/223/97 z dnia 29.08.1997

Wydatki według działów klasyfikacji budŜetowej
Dział
70
74
79
83
86
89
97

Określenie działu
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
Oświata i wychowanie
Kultura i sztuka
Opieka społeczna
RóŜna działalność
RóŜne rozliczenia
-rezerwy ogólne
RAZEM

Zmniejszenie Zwiększenia
9.153
18.147

Po zmianach
3.931.816
160.147

3.700
300
15.000

4.408.258
178.300
812.668
22.151
121.777
2.157
-

6.000
300
300
6.300

46.300

Uzasadnienie
W miarę przewidywanych ponadplanowych dochodów w zakresie:
-

opłaty skarbowej

- 10.000 zł

-

wpływów z karty podatkowej

- 25.000 zł

-

odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań

- 5.000 zł

zwiększa się dochody własne gminy, z przeznaczeniem na potrzeby gminy w zakresie:
-

utrzymania placów, ulic, mostów

- 3.153 zł

-

kontynuacja realizacji zmian w planie przestrzennego zagospodarowania – 18.147 zł

-

realizacja zadań opieki społecznej

- 15.000 zł

-

remonty szkół

- 3.700 zł

Przeniesienia środków finansowych pomiędzy działami dokonuje się :
1) z rezerwy ogólnej kwotę 300 zł jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji na wykonanie zadaszenia sceny w związku z organizacją imprez kulturalnych,
2) w związku z zaistniałą sytuacją powodziową na południu Polski odstępuje się w roku 1997 od
organizacji turnieju gmin (z brakiem środków na dofinansowanie turnieju) i kwotę 6.000 zł
przeznaczoną na ten cel przenosi się na bieŜące utrzymanie placów, ulic i mostów uzasadniając
znacznymi potrzebami w tym zakresie.

