
  

Uchwała  Nr                    /2022               

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia  28 kwiecień  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 ) oraz, w związku  z ar. 89 ust. 1 pkt 2 , 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/485/2021  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., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXVII/511/2022 z dnia  29 marca 2022r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXIX/515/2022 z dnia  11 kwiecień 2022r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie  114 972 642  zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące  -     105 541 953 zł, 

2) dochody majątkowe –   9 430 689 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  146 012 560 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  95 562 779  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 63 654 565 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 605 527 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  29 049 038 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 13 492 758 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 389 137 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  50 449 781 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  47 899 813 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)  § 5 ust. 1,3,5,6,8   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. 

 

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. 

 

5.Ustala się dochody w kwocie  320 000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

wydatki w kwocie  682 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej -  zgodnie 

z załącznikiem nr 9. 

6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale  na 

jednostki pomocnicze w wysokości 576 683 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 

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

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie 



 

 

Dochody  ulegają  zwiększeniu   o kwotę  571 429 zł, 

w dziale  600 –Transport i łączność -  zwiększono dochody bieżące o kwotę 81 000 zł tytułem zajęcia pasa 

drogowego 

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,    -  zwiększono dochody   bieżące   o  kwotę  60 000  zł tytułem 

wpłat z  gospodarowania mieniem,  

 
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się  dochody  bieżące z Funduszu Pomocy  o kwotę 31 553 zł  tytułem 

realizacji zadań  związanych z nadaniem Pesel dla obywateli Ukrainy, 

 

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   150 000   zł  

tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz o kwotę 199 945 tytułem 

wpływów z renty planistycznej, 

w dziale 758 Różne rozliczenia- dochody bieżące zwiększa się o kwotę   48 931 zł  tytułem edukacji dzieci z Ukrainy, 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  397 941  zł o środki z UE na 

realizację  projektu  „Pomorskie Żagle Wiedzy” 

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące zwiększa  się o kwotę  397 941  

zł o środki z UE na realizację  projektu  „Pomorskie Żagle Wiedzy” 

Wydatki  zwiększa  się o kwotę  571 429  zł, 

dziale  010 –Rolnictwo i łowiectwo –  zwiększono   wydatki majątkowe   o kwotę 30 000 zł dla  zadania „ Poprawa 

warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo”  

w dziale  050 – w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo -  zwiększono wydatki   bieżące   o  kwotę  31 785 zł tytułem 

kosztów utrzymania przystani w Mechelinkach, 

w dziale  600 –Transport i łączność  - wydatki  bieżące zwiększa  się o kwotę  204 645  zł  tytułem wzrostu 

kosztów transportu lokalnego, 

-  zwiększono wydatki   majątkowe  o kwotę  59 000 zł wprowadzając nowe  zadanie „ Budowa zatoki autobusowej 

i peronu przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie”, oraz o kwotę 78 300 zł  wprowadzając nowe zadanie „Prace 

dodatkowe wzdłuż chodnika przy ul. Chrzanowskiego” 

-zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 140 000 zł z zadanie „Budowa układu drogowego Złote Piaski- etap I”,    

w dziale 630 – Turystyka  -zwiększono wydatki  majątkowe o   kwotę  100 000  zł  wprowadzając nowe  zadanie 

" Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek 

do Rewy”  

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,    -  zmniejszono wydatki   bieżące   o  kwotę  31 785 zł, 

 
w dziale 750 Administracja publiczna-  zwiększa się  wydatki   bieżące z Funduszu Pomocy  o kwotę 31 553 zł  tytułem 

realizacji zadań  związanych z nadaniem Pesel dla obywateli Ukrainy, 

 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  - wydatki bieżące zwiększa się o środki na edukację dzieci z Ukrainy o kwotę  

48 931 zł, 

 

w dziale 851- Ochrona zdrowia    - zmniejszono wydatki bieżące  o kwotę  16 500   zł tytułem zmiany zadań 

realizowanych przez sołectwo Pogórze z funduszu sołeckiego, 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - zmniejszono wydatki bieżące związane z ochroną 

środowiska o kwotę  2 000   zł, oraz zwiększono o kwotę 134 000zł tytułem utrzymania czystości i porządku w 

gminie, 



 -  zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 000 zł na zadnie   „ Dotacja na utylizację azbestu” oraz zwiększono 

o kwotę 3 000 zł zadanie „ Zamontowanie dwóch lamp na ul. Asnyka” wniosek sołectwa Pogórze, 

- usunięto zadanie  „ Zamontowanie dwóch lamp na ul. Tuwima” wniosek sołectwa Pogórze, 

 

w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono   wydatki bieżące  o kwotę   25 000 zł w 

tytułem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki  oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16 500 zł  o 

środki  z funduszu sołeckiego na zadania zgodnie z  wnioskiem sołectwa Pogórze, 

  

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

 

 

 

 




























