
Uchwała Nr XCI/651/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

w sprawie: zmiany  budżetu gminy Kosakowo na rok 2023 

 
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 2023r. poz. 40) 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 2022r. poz. 1634 ze. zm.)   

 

 
Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr LXXXV/609/2022 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy  

Kosakowo na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 roku zmienionej: 

 

- Uchwałą Nr LXXXIX/632/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2023 roku, 

- Uchwałą Nr XC/637/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 17 lutego 2023 roku, 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  124 568 046 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

 

1) dochody bieżące -     109 500 944 zł, 

2) dochody majątkowe - 15 067 102 zł. 

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

       

1. Ustala się wydatki  w  łącznej kwocie  150 765 654 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  96 617 229 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 71 630 225  zł, w tym: 

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 442 128 zł; 

b)  wydatki związane z  realizacją zadań statutowych  –  33 188 097 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące – 14 161 272 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 198 113 zł; 

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

w łącznej kwocie 649 079  zł,  

5) wydatki na obsługę długu publicznego  2 978 540 zł, 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  54 148 425 zł,  zgodnie 

z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  51 768 461 zł; z czego na wydatki   

inwestycyjne   na  programy   finansowane   z   pomocy  zagranicznej  w łącznej kwocie 

6 526 986 zł;  w tym:  

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  2 582 732 zł. 

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 2 379 964 zł. 

 

 

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 262 196 zł 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 081 800 zł, z czego: 



1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 500 617 zł 

2) na potrzeby pomocy społecznej – 69 436 zł 

3) na regulację wynagrodzeń – 151 747 zł 

4) dla jednostek pomocniczych – 30 000 zł 

5) na zarządzanie kryzysowe – 280 000 zł 

6) na kultywowanie języka kaszubskiego – 50 000 zł 

                  

4)  § 5 ust. 1,5, 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. 

5. Ustala się dochody w kwocie 214 000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze 

środowiska oraz wydatki w kwocie 522 000 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 625 284 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10. 

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie 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  266 384 zł, 

w dziale  600  – Transport i łączność 

– wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 259 884 zł – środki z UE na realizację projektu „BRD 

Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo” 

 

w dziale 855 – Rodzina   

-  zwiększono dochody bieżące o kwotę 6 500 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  

 

Wydatki  zwiększa  się o kwotę  266 384 zł, 

w dziale  600  – Transport i łączność  

- zwiększono wydatki majątkowe na zadanie „BRD Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kosakowo” 

o kwotę 259 884 zł – środki z UE 

w dziale 855 – Rodzina   

-  zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 500 zł  tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych  

 
 




















