
                                                     Uchwała  Nr  XI/63/2011              
Rady Gminy  Kosakowo 
 z dnia   6  lipca  2011 r. 

                                   
 w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011 

 
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, z 2002 r Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/  

                                                                                                
 

Rada Gminy 
 uchwala, co następuje: 

                                                                                                       
                                                                        § 1 
 
 
W Uchwale Rady Gminy  III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie  budżetu gminy Kosakowo 
na 2011 rok  zmienionej:  
-  Uchwałą  Rady Gminy IV/8/2011r. z dnia 1 lutego 2011r.,  
-  Uchwałą  Rady Gminy VI/21/2011r. z dnia 9 marca 2011r.,  
-  Uchwałą  Rady Gminy VIII/37/2011r. z dnia 5 kwietnia 2011r.,  
-  Uchwałą  Rady Gminy IX/45/2011r. z dnia 10  maja  2011r.,  
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
1. „Ustala się dochody na rok 2011 w łącznej kwocie 38 971 419 zł  zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 
1) dochody bieżące -        35 562 909 zł,  
2) dochody majątkowe –    3 408 510  zł. 
 
2) § 2 ust. 1,2,3 otrzymują  brzmienie: 
 
1. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 42 061 419 zł  zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  28 463 816 zł,  
w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 19 252 684 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 692 460  zł; 
b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  7 560 224 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 4 127 944 zł; 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 450 609 zł; 
4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w łącznej kwocie  708 277 zł,  
5) wydatki na obsługę długu publicznego  924 302 zł; 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  13 597 603 zł, 
 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:  



1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 597 603 zł; z czego na wydatki 
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 842 274 
zł; w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 233 154 zł; 
 

3) § 6 ust.1 otrzymuje  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, 
 
4) § 8  otrzymuje  brzmienie: 
 
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr  12 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 

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



 
 
                                                      Uzasadnienie     
 
Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę  951 453,-   
 
w dziale 600 –  Transport i łączność   tytułem wpłat z różnych usług o kwotę 50 000,- 
(opłata parkingowa) 
w  dziale  700  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  zwiększono dochody bieżące 
tytułem dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (umowa „Port lotniczy”) o 
kwotę 900 356,- 
- w dziale 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  zwiększa się dochody 
majątkowe tytułem otrzymania dotacji rozwojowej na finansowanie wspólnej polityki rolnej 
na program „Kapitał ludzki -Superprzedszkolak” o kwotę 1 097,-. 
 
Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę  951 453,-   
 
W  dziale  600 – Transport i łączność wydatki bieżące zwiększa się na wynagrodzenia tytułu 
umów zleceń (opłata parkingowa) oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  180 000,  
na zadania  droga powiatowa Mrzezino oraz budowa chodnika ul. Morska  - pomoc finansowa 
dla powiatu,  natomiast zmniejsza się wydatki  majątkowe;   
-„ rozbudowę  i modernizacji dróg wraz z odwodnieniem o kwotę 80 000,- , 
-  ulega likwidacji zadanie „droga przez las ul. Dębogórska”  o kwotę 340 500,-, 
- „ budowa ul. Wiązowej w Mostach o kwotę 114 019,-. 
W  dziale  630 – Turystyka  zwiększa się  wydatki majątkowe o kwotę  244 000,- o 
wprowadzone   zadania;  
- „Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach” ( 99 000,-) 
- „kontynuacja Alei Zasłużonych Ludzi Morza”( 145 000,-) 
W dziale  700  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  zwiększono wydatki bieżące o 
kwotę  50 000,- tytułem przeniesień z zadania „wykup gruntu - zamiany” natomiast 
zwiększono wydatki majątkowe o kwotę  550 000,- 
 w tym  na zadania;  
– „ budowy 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności 
publicznej”  (100 000,-), 
- „budowa budynku socjalnego w Pogórzu” (200 000,-)  
- wprowadzono „prace uzupełniające w budynku i otoczeniu Domu kaszubskiego w 
Dębogórzu  (25 000,-), 
- wprowadzono „uzupełnienie wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie” (210 000,-), 
- „wykup  gruntów – zamiany „ (15 000,-). 
W dziale 750 -  Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o  kwotę 9 000,- na 
obsługę rady gminy oraz na pozostałą działalność ( obsługa sołtysów) natomiast zmniejsza się 
wydatki majątkowe z  zadania „ zakup sprzętu elektronicznego” o kwotę 9 000,-, 
W dziale 752- Obrona Narodowa  zwiększono wydatki bieżące o kwotę 270 107- tytułem 
wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 30%  dochodów,  które gmina uzyska 
w związku z dzierżawą nieruchomości, 
-w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki 
majątkowe o kwotę  40 000,- tytułem udzielenia dotacji na  zakup samochodu dla OSP w 
Kosakowie.  
- w dziale  700  Gospodarka gruntami 
W dziale. 758 Różne rozliczania zmniejsza się o kwotę  40 881,- rezerwę inwestycyjną , 



W dziale 801  Oświata i wychowanie   zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140 400,-  w 
tym  na  
-  wprowadzono zadanie „ budowa gimnazjum gminnego” ( 100 000,-), 
-  wprowadzono zadanie „budowa w sali gimnastycznej w Dębogórzu” ( 40 400,-) 
W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia  wydatków  bieżących  o  kwotę  
3 600,- tytułem 20% do otrzymywanej dotacji, - 
W dziale 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  zwiększa się wydatki bieżące 
oraz majątkowe na program „Kapitał ludzki -Superprzedszkolak” o kwotę 19 808,-. 
W dziale 854  Edukacyjna opieka wychowawcza   zwiększono wydatki bieżące o  1 499,-  
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  wydatki bieżące zmniejsza się  
o kwotę 40 000,- oraz zmniejsza się   wydatki majątkowe  w tym  zadnia; 
- „program zagospodarowania wód opadowych i małej retencji” o kwotę 200 000,- 
-  ulega likwidacji „uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem 
ISPA” o kwotę 6 673,- 
natomiast zwiększa się   wydatki majątkowe  w tym na zadnia; 
- „ rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo na obszarach 
nowozabudowanych w tym program podstawowy „ 160 648,-, 
- „uzupełnienie ogrodzenia skweru w Mostach„ 5 000,- 
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,- na zadania związane z usuwaniem azbestu. 
W  dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o 
kwotę 80 000,-   
zwiększono dotację dla biblioteki na realizację projektu o kwotę  9 963,- 
W dziale  926 – Kultura fizyczna  zwiększono wydatki  bieżące o kwotę 20 000,- 
 
 
Pozostałe zmiany w działach dotyczą  przesunięć między  grupami  dochodów i  wydatków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


