
Uchwała  Nr  LVII/423/2021         

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia   12  lipca  2021 

                                   

w sprawie: zmiany  budżetu gminy Kosakowo na rok 2021 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm. ) oraz, w związku  z ar. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 212, art. 214 , art. 215,  art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, 

art. 242 ust. 1 art. 243 , art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  /tekst jednolity: Dz. U.  z 
2021r. poz. 305)   

 

Rada Gminy 
 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Rady Gminy  XLVI/318/2020r. w sprawie ustalenia  budżetu gminy  Kosakowo  na 2021 rok  

z dnia  17 grudnia 2020r., zmienionej:   

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  XLVIII/332/2021 z dnia  26 stycznia 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  XLIX/344/2021 z dnia  25 lutego 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LI/370/2021 z dnia  7 kwietnia 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LIII/381/2021 z dnia  29 kwietnia 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LIV/393/2021 z dnia  27 maja 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LV/411/2021 z dnia  15 czerwca 2021r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 2 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie  110 952 694 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące  -     106 581 439 zł, 

2) dochody majątkowe –   4 371 255 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  124 031 287 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  92 420 038 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 54 533 600 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 987 678 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  25 545 922 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 10 155 130  zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 729 237 zł; 

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie  

261 687  zł,  

5) wydatki na obsługę długu publicznego  740 384 zł, 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  31 611 249 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  31 411 350  zł; z czego na wydatki   inwestycyjne na 

programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie  7 017 645 zł; w tym:  



a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  4 051 364 zł. 

 

2)  wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 199 899 zł 

 

 

3)   §  4   otrzymuje brzmienie: 

 

 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  161 317 zł. 

 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej   685 121 zł; - z czego: 

        1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą –  431 121 zł,               

        2) na potrzeby pomocy społecznej – 8 000 zł, 

        4) dla jednostek pomocniczych – 23 000 zł, 

        6) na zarządzanie kryzysowe – 223 000 zł, 

                           

4)  §  5 ust. 1,3 otrzymuje brzmienie: 

 

 

1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego,  -zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Dochody  uległy zwiększeniu o kwotę  22 000 zł, 

w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa  zwiększono  dochody  bieżące o kwotę 22 000 zł tytułem dzierżawy  trenów 

Skarbu Państwa,   

 

Wydatki  ulegają zwiększeniu o kwotę    22 000 zł, 

dziale  010 –Rolnictwo i łowiectwo –  

- zmniejszono   wydatki majątkowe   o kwotę 101 zł  „ Objęcie udziałów w spółce Peko”  

- wprowadza się zadanie „  Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej- drogi transportu rolnego w miejscowości 

Mosty” w kwocie  429 397 zł w tym środki zewnętrzne w kwocie 106 965 zł, 

 

w dziale  600 – Transport i łączność 

- usuwa się zadanie „  Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej- drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty” 

w kwocie  429 397 zł w tym środki zewnętrzne w kwocie 106 965 zł, 

 

-wprowadza się nowe zadanie „ Budowa i rozbudowa przejść dla pieszych w Gminie Kosakowo” w kwocie  52 152 zł, 

 

-  zmniejszono wydatki   majątkowe   o   kwotę 50  000  zł z zadania  „-Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór” 

-  zwiększono wydatki   majątkowe   o   kwotę 50  000  zł na zadanie  „-Budowa układu  drogowego Złote Piaski” 

w dziale 630– Turystyka, 

-  zwiększono  wydatki   majątkowe   o   kwotę  1  zł na zadanie  „Budowa skweru w Dębogórzu wraz z fragmentem 

drogi rowerowej”, 

 

- zmniejszono  wydatki   majątkowe   o   kwotę  1 zł środki własne  zadanie  „ Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do 

Rewy ”, 

 

w dziale 750 Administracja publiczna 

 - zwiększa się wydatki  bieżące o kwotę 22 101 zł tytułem audytu związanym z oceną kosztów funkcjonowania 

jednostek oświatowych, 

 

w dziale 752 Obrona narodowa 

- zwiększa się wydatki  bieżące o kwotę 11 000 zł tytułem 30% wpłat do MON z uzyskanych dochodów z terenów 

lotniska, 
 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

- wprowadza się  nowe  zadanie „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie  30 000 zł, 

 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  

- wydatki  bieżące zmniejsza  się o kwotę   11 000  zł tytułem  zmian planów w oddziałach przedszkolnych, 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- zmniejszono   wydatki bieżące  o kwotę  82 152 zł  

 

                      Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach  dotyczą  zmian planu finansowego jednostki. 






















