Uchwała Nr XVIII/126/2000
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2000 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy Luzino na rok 2000 o kwotę 45.560 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy Luzino na rok 2000 o kwotę 45.560 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2
1. Po zmianie budŜet Gminy Luzino wynosi:
- w zakresie dochodów
12.079.277 zł
- w zakresie wydatków
11.675.208 zł

§3
Źródłem pokrycia niedoboru budŜetu są przychody w kwocie 226.243 zł i rozchody w kwocie
630.312 zł.

§4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino

Nr XVIII/126/2000 z dnia 30.06.2000 r.

Dochody wg waŜniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budŜetowej
Dział

Określenie działu i waŜniejszych źródeł

Zwiększenie
dochodów

40

Rolnictwo
- wpłaty na rozbudowę wodociągów
70 Gospodarka komunalna
- darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji
86 Opieka społeczna
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieŜących – na pomoc pienięŜną
dla Kombatantów
89 Pozostała działalność
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
97 RóŜne rozliczenia
- część rekompensująca subwencji ogólnej w
zakresie kwoty dochodów utraconych na skutek
zastosowania ulg i zwolnień ustawowych,
wynikających z ustaw: o podatku rolnym i o lasach
RAZEM:

dochody po
zmianach

15.511
15.511
3.906
3.906
2.976
2.976

297.961
45.511
185.906
3.906
644.424
2.976

2.151
2.151
21.016
21.016

9.315
8.217
7.165.459
335.954

45.560

12.079.277

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino
Nr XVIII/126/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
Wydatki wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budŜetowej
Dział

Rozdział

40
4495
70
7395
79
7911

86
8695
91
9144
RAZEM:

Określenie
Rolnictwo
Pozostała działalność, w tym:
- wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna
Pozostała działalność, w tym:
- wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- wydatki bieŜące, w tym:
1. wynagrodzenia
2. pochodne od wynagrodzeń
Opieka społeczna
Pozostała działalność
- wydatki bieŜące
Administracja państwowa i samorządowa
Rada Gminy
- wydatki bieŜące

Zwiększen Wydatki po
ia
zmianach
15.511
653.354
15.511
653.354
15.511
358.849
3.906
426.988
3.906
189.518
3.906
31.554
13.167
6.480.192
13.167
4.523.852
13.167
4.441.352
10.000
3.019.880
3.167
624.023
2.976
988.014
2.976
58.076
2.976
58.076
10.000
1.860.004
10.000
118.700
10.000
118.700
45.560
11.675.208

UZASADNIENIE:
Zwiększenia budŜetu gminy na 2000 rok dokonuje się w związku z:
- pozyskaniem dotacji celowej Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na
pomoc pienięŜną dla Kombatantów
- 2.976 zł
-

zwiększeniem subwencji ogólnej w części rekompensującej dochody utracone na skutek
zastosowania ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: o podatku rolnym i o lasach
- 21.016 zł

-

osiągniętych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 2.151 zł
wpłat mieszkańców gminy na rozbudowę wodociągu gminnego
- 15.511 zł
w tym:
- budowa wodociągu w Robakowie
- 3.246 zł
- budowa krótszych sieci wodociągowych - 12.265 zł

- wpłat mieszkańców na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Luzinie

- 3.906 zł

Dochody określone w pozycji 2 i3 przeznacza się na:
- zwiększa planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne w dziale „oświata i
wychowanie”
- 13.167 zł
- uzupełnienie potrzeb Rady Gminy

- 10.000 zł

