
  

Uchwała  Nr  LXXIV/548/2022               

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia  5 lipiec  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 , 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., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXX/524/2022 z dnia  28 kwiecień 2022r., 

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo  nr  LXXI/537/2022 z dnia 2 czerwca  2022r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie  121 826 225 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące  -     111 164 965 zł, 

2) dochody majątkowe –   10 661 260 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  152 866 143 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  99 165 326  zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 65 209 921 zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 662 729 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  29 547 192 zł; 

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 390 068 zł; 

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

1 005 205 zł,  

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  53 700 817 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  50 900 976 zł; z czego na wydatki   inwestycyjne 

na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie  3 951 522 zł; w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  2 234 684 zł. 



2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 799 841 zł 

 

 

3)  § 4 ust. 1, 2  otrzymuje brzmienie: 

 

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  170 488  zł. 

2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej   814 220 zł; - z czego: 

       1)  na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 323 584 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,  

 

4)  § 5 ust. 1,4, 6   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. 

 

4.Ustala się dochody w kwocie 595 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki w kwocie  788 720 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138 384 zł na realizacje zadań określonych w gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr  8. 

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 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Uzasadnienie 

 

 

Dochody  ulegają  zwiększeniu   o kwotę  3 574 171 zł, 

w  dziale  630 –Turystyka – wprowadzono dochody majątkowe w kwocie  30 571 zł  „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10”   środki z UE  na  realizację  projektu, 

 
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,    -  zwiększono dochody   bieżące   o  kwotę  1 200 000  zł tytułem wpłat z  gospodarowania 

mieniem,  

 

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   1 600 000   zł  tytułem zwiększenia wpływów  podatku od nieruchomości, 

o kwotę 600 000 zł tytułem podatku z  czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 150 000 zł tytułem wpływów wynikających z opłat za 

zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych ( tzw.małpki) 

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  zmniejszono dochody  bieżące  o kwotę  6 400 zł na potrzeby organizacji półkolonii, 

 

Wydatki  zwiększa  się o kwotę  3 574 171 zł, 

dziale  010 –Rolnictwo i łowiectwo –  zwiększono   wydatki majątkowe   o kwotę  249 873  zł dla  nowego zadania „ Objęcie udziałów w 

spółce Peko”, 

dziale  600 –Transport i łączność  

- wprowadza się nowe zadanie „ Utwardzenie dróg płytami ” na kwotę  300 000 zł, 
- wprowadza się nowe zadanie „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo ” na kwotę  2 000 000 zł, 

- zmniejsza się wydatki majątkowe o  kwotę  2 000 000 zł  z   zadania „Harmonogram budowy i modernizacja dróg gminnych wraz z 
odwodnieniem dróg” 

 

- dokonano zmieniany nazwy zadania  z „Budowa obwodnicy w Pierwoszynie „  
na „Budowa nowego układu drogowego Kosakowo- Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie”  wartość zadania 

pozostała bez zmian, 

 

w  dziale  630 –Turystyka – zwiększono wartość   wydatków majątkowych dla zadania  „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10” o kwotę  30 571 zł  środki z UE  oraz  o kwotę 1 096 346 zł  jako wkład własny do realizacji  projektu, 

 
- zmniejsza się wydatki majątkowe o  kwotę 940 000 zł dla  zadania „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji 

zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10”,  

 
w dziale 750 Administracja publiczna-  zwiększa się  wydatki   bieżące   o kwotę  80 981 zł  tytułem realizacji zadań statutowych i drobnych 

remontów w urzędzie, 

 

w dziale 801- Oświata i wychowanie  - - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 100 000 zł dla  zadania” Budowa przedszkola gminnego 

w Pogórzu” , 

- wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja dachu w Sp w Dębogórzu” na kwotę  200 000 zł, 

w dziale 851- Ochrona zdrowia   -zwiększono wydatki bieżące  o kwotę  150 000 zł, na wydatki związane z  przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

o środki z tzw. małpek, 
 

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  zmniejszono   wydatki bieżące  o kwotę 6 400 zł na potrzeby organizacji półkolonii w Sp 

Mostach, 

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - zwiększono  wydatki bieżące o kwotę  100 000    zł  tytułem kosztów 

utrzymania mienia gminnego, 
- zmniejszono o kwotę 3 000 zł  wydatki bieżące dotyczące wniosku wsi Pierwoszyno związanego z wydatkami z funduszu sołeckiego, 

 

- wprowadza się  w wydatkach majątkowych nowe zadanie  „ Adaptacja pomieszczeń Domu Kaszubskiego  w Dębogórzu” na kwotę  200 000 

zł, 

 w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono  wydatki bieżące  o kwotę   3 000 zł dotyczące wniosku wsi 

Pierwoszyno w zakresie zmian  z funduszu sołeckiego, 

 

 
 

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

 

 

 

 






















