Uchwała Nr XV / 101 / 91
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 08 listopada 1991 r.

zmieniająca Uchwałę nr X/70/91 Rada Gminy w Luzinie z dnia 22 marca 1991 r.
w sprawie budŜetu Gminy Luzino na 1991 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 52 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16, poz. 95) oraz art. 37 ust. 1 i 2, art. 38
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budŜetowe (Dz. U. nr 4, poz. 18) i decyzji
Ministerstwa Finansów dot. zmniejszenia kwoty subwencji

Rada Gminy w Luzinie
uchwala, co następuje:

§1

Zmniejsza się subwencję ogólną budŜetu gminy na 1991 r. o kwotę 175.123 tys. zł.

§2

Zwiększa się budŜet gminy na 1991 r. o kwotę 31.000 tys. zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej
na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej.
§3

Zwiększa się budŜet gminy na 1991 r. o kwotę 445.000 tys. zł tytułem uzyskania dochodów
własnych.
§4

W związku z par. 1, 2, 3 uchwala się budŜet gminy na 1991 r.
- dochody - 6.599.429 tys. zł
- wydatki - 6.599.429 tys. zł

§5

W związku z par. 1 dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budŜetowych na 1991r.
zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§6

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z par. 2 i 3 ujmuje załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Luzino.
§8

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do złoŜenia sprawozdania z wykonania uchwały łącznie ze
sprawozdaniem o wykonaniu budŜetu za rok 1991.
§9

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XV/ 101/91
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 8 listopada 1991 r.

Skutki finansowe dot. zmniejszenia subwencji ogólnej

Dział

Rozdział

Par.

97
9711
9718

90
81

Treść
RóŜne rozliczenia
Subwencja ogólna dla gmin
Rezerwy
Razem

Zmniejszenia Zmniejszenia
dochody
wydatki
175.123
175.123
175.123
175.123
175.123

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy w Luzinie

Nr XV/101/91
z dnia 8 listopada 1991 r.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków
Dział Rozdz. Par.
86
8613
88
22
8615
88
11
41

9015

Opieka społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze
Dotacje celowe na finansowanie
zadań bieŜących zleconych gminie
Świadczenia społeczne
Terenowe Ośrodki Pomocy
Społecznej
Dotacje celowe na finansowanie
zadań bieŜących zleconych gminom
Wynagrodzenia osób
Składki na ubezpieczenia społeczne

16
52
54

Dochody od osób prawnych i od osób
fizycznych
Udział w podatku dochodowym.
Podatek od płac
Podatki i opłaty od osób fizycznych
podatek dochodowy
Wpływy z karty podatkowej
Podatek od wynagrodzeń

72

Gospodarka mieszkaniowa oraz inne
niematerialne usługi komunalne
Ochotnicze straŜe poŜarne
Dotacje na finansowanie inwestycji

16
29

9019

74
7523

79
8211

Treść

Zwiększenia Zwiększenia
Dochody
wydatki
31.100
31.100

29.000
29.000

2.100
1.450
650
445.000
60.000
200.000
115.000
30.000
40.000

15.000
15.000

Oświata i wychowanie
Przedszkola dotacje na finansowanie
inwestycji

150.000

255.000

72

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
dotacje na finansowanie inwestycji

46

Dotacje celowe dla stowarzyszeń

72

85
8513

150.000

235.000
20.000

91

9146
31
36

Administracja państwowa i samorząd
Urzędy Gmin
Materiały i wyposaŜenia
Usługi materialne
Razem

25.000
5.000
20.000
476.100

476.100

UZASADNIENIE
Zwiększenie budŜetu gminy na 1991 r. uzasadnia fakt pozyskania zwiększonych wpływów z
niektórych podatków i opłat stanowiących jedyne pokrycie potrzeb załoŜeń planowanych na 1991 r.
Zakładana rezerwa w budŜecie na 1991 r. pokryła zmniejszenie subwencji ogólnej dla naszej gminy
o kwotę 175.123 tys. zł, w związku z czym nie moŜna wykorzystać kwoty rezerwy na zwiększenie
planu wydatków planowanych zadań budŜetowych.
Zmniejszenie kwoty subwencji nastąpiło w związku z decyzją Ministerstwa Finansów wynikającą
ze zmiany ustawy budŜetowej na rok 1991. W związku z powyŜszym uzasadnione jest zwiększenie
planu dochodów i wydatków w budŜecie na 1991 r.
Kwotę 445.000 tys. zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych
a) rozbudowa jednostki straŜy poŜarnej w Zelewie
– 15.000 tys. zł
oświata i wychowanie
a) rozbudowa budynku Urzędu Gminy adoptowanego na przedszkole

– 150.000 tys. zł

ochrona zdrowia
a) Budowa Ośrodka Zdrowia w Luzinie

– 235.000 tys. zł

opieka społeczna
a) dotacje na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej

– 31.100 tys. zł

-

-

-

administracja państwowa i samorządowa
a) BieŜący remont budynku stanowiącego zaplecze budynku administracyjnego z przeznaczeniem
na tymczasowy magazyn obrony cywilnej
– 25.000 tys. zł

-

Wymienione potrzeby motywuje ciągły wzrost cen materiałów i usług oraz konieczność realizacji
bieŜących potrzeb.

