
 Uchwała  Nr  LXIV/483/2021    

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia  20 grudnia 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 2021 r. 

poz. 1372 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 ze zm.)   

 

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., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LVII/423/2021 z dnia  12 lipiec 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LIX/430/2021 z dnia  31 sierpnia 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LX/440/2021 z dnia  29 września 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXI/458/2021 z dnia  26 października 2021r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXII/472/2021 z dnia  25 listopada 2021r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 2 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie  126 320 635  zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące  -     117 267 156  zł, 

2) dochody majątkowe –     9 053 479 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  139 399 228 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  102 280 712 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 57 299 946 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 508 190 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  26 791 756  zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 11 461 209 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 887 371 zł; 

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie  311 

802 zł,  



5) wydatki na obsługę długu publicznego  320 384 zł, 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  37 118 516 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  35 918 617 zł; z czego na wydatki   inwestycyjne na 

programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie  6 749 332 zł; w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  4 059 190 zł. 

2)  wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 1 199 899 zł 

 

3)   §  4   otrzymuje brzmienie: 

 

 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  92 752 zł. 

 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej   231 000 zł; - z czego: 

        4) dla jednostek pomocniczych – 8 000 zł, 

        6) na zarządzanie kryzysowe – 223 000 zł, 

                           

4)  §  5 ust. 1,4,8 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. 

4.Ustala się dochody w kwocie 441 252 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki w kwocie  447 029 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123 817 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr  8.. 

8.Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu -  zgodnie z załącznikiem nr  12  

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Dochody  uległy   zwiększeniu o kwotę 387 034 zl 

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zwiększa się o kwotę  387 034 zł  tytułem otrzymanej   subwencji oświatowej na  

realizację zadań zadania z zakresu edukacji, 

 

Wydatki  ulegają zmianie w zakresie planu , 

  

w dziale 801- Oświata i wychowanie  -  zwiększono  wydatki    bieżące   o kwotę  387 034   zł na potrzeby przedszkoli 

niepublicznych i jednostek oświatowych 

w dziale 852- Pomoc społeczna     - zwiększono  wydatki  bieżące  o kwotę   41 000    zł  tytułem utrzymania 

podopiecznych w domach pomocy społecznej, 

w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej   -  usuwa się w wydatkach majątkowych   zadanie „Zakup samochodu 

dla przewozu osób niepełnosprawnych”   na kwotę 41 000 zł, 

 

                       Zmiany w działach i rozdziałach  dotyczą  zmian planu finansowego jednostki. 

 






















