
Projekt 

 

UCHWAŁA Nr XLV/303/2022 

        RADY GMINY ŁYSOMICE 

           z dnia 21 czerwca 2022r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. ,,i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 

1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 

1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) oraz art. 

111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 

584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161)  uchwala się, co następuje: 

 

§1. W uchwale Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej 

- uchwałą nr XXIX/252/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 stycznia 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.04.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2022r. 

- uchwałą nr XL/258/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 marca 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2022r. 

- uchwałą nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 kwietnia 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2022r. 

- uchwałą nr XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 maja 2022r. 

- uchwałą nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 maja 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 maja 2022r. 

- uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 czerwca 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2022r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 wyrazy:  

„. Dochody budżetu gminy w wysokości      61.203.176,60 zł.” 

 

zastępuje się wyrazami: 

 

„Dochody budżetu gminy w wysokości      61.260.449.60 zł. 

    w tym: 

dochody bieżące          57.504.035,60 zł 

dochody majątkowe            3.756.414,00 zł 

 

 

2. W § 2 ust 1 wyrazy:  

„Wydatki budżetu gminy w wysokości      70.505.323,60 zł.” 



 

zastępuje się wyrazami: 

 

„Wydatki budżetu gminy w wysokości      71.397.443,37 zł.” 

      w tym: 

wydatki bieżące         53.822.141,07 zł 

wydatki majątkowe         17.575.302,30 zł 

 

3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                10.136.993,77 zł. 

  2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu : 

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie       800.000,00 zł, 

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  5.148.097,07 zł, 

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach        4.188.896,70 zł.”. 

 

 

4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.655.533,77 zł i łączną 

kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.518.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

 

 

5. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  1.334.157,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 8 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.120.600,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 9.” 

 

 

 

6. W załączniku 1,2,3,4,5,9,10,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

                    

 

 

Robert Kożuchowski 



U Z A S A D N I E N I E  

 

 

1. W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. 

nr WFB.V.1612.134.2022, zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w 

dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie przyznanego na 

podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. 

nr WFB.I.3120.3.42.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w 

dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 44.620,00 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. 

3. W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. nr 

ST3.4752.4.2022.g zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 

758 rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 3.904 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2022 rok przysługującej gminie.  

4. W związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zajęć oświatowych 

zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 758 rozdział 75814 

paragraf 2700 o kwotę 34.312,00 zł. 

5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nakładek na drogach gminnych 

w gminie Łysomice" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na lata 2022 - 2023 o 

łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.295.000,00 zł. Powyższe zmiany 

wprowadza się w załączniku nr 12. 

6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych w gminie 

Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" na lata 2022 - 2023 o łącznych 

nakładach finansowych w wysokości 6.365.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w 

załączniku nr 12. 

7. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pomieszczenia 

gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach.” Powyższe zmiany 

wprowadza się w załączniku nr 10 i 12. 

8. Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku 

świetlicy w m. Zakrzewko” w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050 o kwotę 9.800,00 

zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12. 

9. W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie 

„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” zwiększa się plan wydatków o 



kwotę 83.000 zł w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza 

się w załączniku  nr 12. 

10. Aktualizuje się plan wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania 

inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie 

funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny" w dziale 010 

rozdział 01043. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku  nr 12. Łączne nakłady 

finansowe wyniosą 9.110.162 zł. 

11. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno” aktualizuje się plan dochodów i 

wydatków w dziale 926 rozdział 92601 dla powyższego zadania. Powyższe zmiany 

wprowadza się w załączniku  nr 12. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.245.773 zł. 

12. Dokonuje się aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - 

Papowo Toruńskie”. 

13. Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże” w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6230 o 

kwotę 130.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 9a oraz załączniku 

nr 12.  

14. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków europejskich dla 

zadania pn. „Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie 

pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej” zwiększa się plan 

dochodów w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6208 o kwotę 140.048 zł z 

przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku 

nr 12. 

15. Zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. „Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu 

oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych” w dziale 750 rozdział 

75023  o kwotę 5.000 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12. 

16. Usuwa się zadanie pn. „Zakup monitorów interaktywnych.” Powyższe zmiany 

wprowadza się w załączniku nr 12. 

17. Aktualizuję się kwotę wydatków dla zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w 

świetlicy w m. Turzno” w dziale 921 rozdział 92109.  Powyższe zmiany wprowadza się w 

załączniku nr 10 i 12. 

18. W związku z wnioskiem sołectwa Gostkowo, Różankowo, Turzno oraz Ostaszewo o 

zmiany w funduszu sołeckim przesuwa się środki według zapotrzebowania. Powyższe 

zmiany wprowadza się w załączniku nr 10. 



19. W związku z otrzymaną darowizną w wysokości 350 zł zwiększa się plan dochodów w 

dziale 758 rozdział 75814 paragraf 0960. 

20. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Łysomice do Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia zabezpiecza się środki na składkę członkowską w dziale 750 

rozdział 75095 wysokości 10.273 zł 

 


