
                                                     Uchwała  Nr   II/10/2010 
Rady Gminy w Kosakowie 
z dnia   20 grudnia 2010 r. 

                                   
 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze  zm.) oraz 
art. 166, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz  art.211, art.212, 
art..214, art.215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i  art.264 ust.3 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)  

 
Rada Gminy 

 uchwala, co następuje: 

                                                                                                       
                                                                        § 1 
 
 
W Uchwale Rady Gminy XLVII/107/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie  budżetu gminy 
Kosakowo na 2010 rok  zmienionej:  
-  Uchwałą  Rady Gminy LXVI/63/2010r. z dnia 5 sierpnia 2010r., 
-  Uchwałą  Rady Gminy LXVII/71/2010r. z dnia 12 sierpnia 2010r.,  
-  Uchwałą  Rady Gminy LXVIII/76/2010r. z dnia 6  września 2010r.,  
-  Uchwałą  Rady Gminy LXVIII/84/2010r. z dnia   9 listopada  2010r.,  
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
1. „Ustala się dochody na rok 2010 w łącznej kwocie 42 275 107 zł  zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 
1) dochody bieżące -       37 545 648  zł, 
2) dochody majątkowe –   4 729 459  zł. 
 
2) § 2 ust. 1,2,3,4,5 otrzymują  brzmienie: 
 
1. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 41 184 376 zł  zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  26 502 349 zł,  
w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17 187 094 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 729 956  zł; 
b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  6 457 138 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 4 120 954 zł; 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 274 772 zł; 
4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w łącznej kwocie  1 240 227 zł,  
5) wydatki na obsługę długu publicznego  679 302 zł; 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  14 682 027 zł, 
 w tym:  
 



1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 445 739 zł; z czego na wydatki 
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 469 688 
zł; w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 276 230 zł; 
2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 236 288 zł. 
4.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały oraz na zadania  inwestycyjne realizowane 
w całości w roku 2010  - zgodnie z załącznikiem  nr 3a do  niniejszej uchwały. 
5.Zmienia się wykaz wydatków  na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł  zgodnie z  załącznikiem  nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

 

3) § 3 ust.1,2 otrzymują  brzmienie: 
                                                                        
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 
1 090 731 zł,  z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek 
zaciągniętych w latach poprzednich.  
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  787 269 zł. i rozchody budżetu w łącznej 
kwocie  1 878 000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  
                                                                                           

4) § 5 ust.1,3 otrzymują  brzmienie: 
 
1.Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
niniejszej uchwały, 
3.Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 
nr 9 do niniejszej uchwały. 
 
5) § 8 otrzymuje brzmienie: 
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr  11 do niniejszej 
uchwały 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 
                                                                       § 3 
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


