
  

Uchwała  Nr   LXVII/511/2022               

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia  29 marca  2022 

                                   

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022 

 
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 2022r. poz. 559 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  LXIV/485//2021r. w sprawie ustalenia  budżetu gminy  Kosakowo  na 2022 rok z dnia  

20 grudnia 2021r zmienionej;  

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXV/498/2022 z dnia  27 stycznia 2022r.,  

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXVI/508/2022 z dnia  10 marca 2022r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie  113 662 898  zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące  -     104 232 209 zł, 

2) dochody majątkowe –   9 430 689 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  144 702 816 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  94 450 335 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 63 461 795 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 423 336 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  29 038 459 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 13 261 607 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 700 614 zł; 

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

958 945 zł,  

5) wydatki na obsługę długu publicznego  1 067 374 zł, 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  50 252 481 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  47 702 513  zł; z czego na wydatki   inwestycyjne 

na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie  2 824 605 zł; w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  2 204 113 zł. 

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 549 968 zł 

 

 



 

 

 
3)  § 3 otrzymuje brzmienie:  

 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 31 039 918  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z; 

a) wolnych  środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie  

15 739 918 zł, 

b)  zaciąganych kredytów w kwocie 15 300 000 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości  35 996 235 zł oraz rozchody w wysokości 4 956 317 zł;   

- zgodnie z załącznikiem  nr  4.                   

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu  zaciąganych kredytów  z tego  na: 

      - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  15 300 000 zł, 

 

4)  § 4 ust. 1, 2  otrzymuje brzmienie: 

 

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  195 651  zł. 

2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej   885 220 zł; - z czego: 

       1)  na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 344 584 zł,   

       2)  na potrzeby pomocy społecznej – 58 000 zł, 

       4)  na wkład własny do projektów  z UE – 205 636 zł, 

5)  dla jednostek pomocniczych – 30 000 zł, 

       7)  na zarządzanie kryzysowe – 197  000 zł,  

8)  na kultywowanie języka kaszubskiego -  50 000 zł. 

 

5)  § 5 ust. 1   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. 

 

6)  §  6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania   kredytów  na finansowanie planowanego  deficytu budżetu w kwocie  15 300 000 zł, 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

 

Dochody  ulegają  zmniejszeniu   o kwotę  3 000 000 zł, 

w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem  dochody bieżące zwiększa  się o kwotę   2 000 000   zł  tytułem zwiększenia wpływów  

podatku od nieruchomości, 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  -  dochody  majątkowe  

- zmniejsza o kwotę 5 000 000 zł  tytułem  dofinansowania z Polskiego Ładu, 
 

Wydatki  zmniejsza   się o kwotę  6 000 000    zł, 

w dziale 630 Turystyka –wydatki majątkowe  

- zwiększa się środki  własne   o kwotę  600 000 zł  dla zadania  „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i 

pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”  
 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  - wydatki majątkowe  

 

- zmniejsza  się wartość zadania  o kwotę 3 200 000 zł  ” Budowa przedszkola gminnego w Mostach” 

- zwiększa się środki  własne   o kwotę 1 600 000 zł  ” Budowa przedszkola gminnego w Pogórzu”   oraz  

zmniejszono o kwotę 5 000 000 zł w zakresie przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu, 

 

                              Zmienia  się  załącznik  nr  4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu: 

 
Zmienia  się  załącznik  nr  4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu: 

§ 950  zwiększa się  o kwotę  2 000 000  zł. rozliczenia różne  - wolne środki 

§ 952  zmniejsza  się  o kwotę  5 000 000  zł. o przychody  z tytułu kredytów czy pożyczek. 

 

 

 

 

 


