
Projekt 

 

UCHWAŁA Nr XLVI/318/2022 

        RADY GMINY ŁYSOMICE 

           z dnia 29 lipca 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, poz. 1079, poz. 

1283) 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 i poz. 1383)  
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. 

- uchwałą nr XLV/303/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 czerwca 2022r. 

- zarządzeniem nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2022r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 wyrazy:  

„. Dochody budżetu gminy w wysokości      61.418.391,91 zł.” 

 

zastępuje się wyrazami: 

 

„Dochody budżetu gminy w wysokości      62.191.328,91 zł. 

    w tym: 

dochody bieżące          58.389.760,91 zł 

dochody majątkowe            3.801.568,00 zł 

 



 

2. W § 2 ust 1 wyrazy:  

„Wydatki budżetu gminy w wysokości      71.555.385,68 zł.” 

 

zastępuje się wyrazami: 

 

„Wydatki budżetu gminy w wysokości      72.328.322,68zł.” 

      w tym: 

wydatki bieżące         54.953.020,38 zł 

wydatki majątkowe         17.375.302,30 zł 

 

3. § 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 2.140.600,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 9.” 

 

 

 

4. W załączniku 1,2,4,5,7,9,12 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 pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022 r. nr 

WFB.V.1612.162.2022 oraz z dnia 6 lipca 2022r. nr WFB.V.1612.178.2022  , zwiększa się 

plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 

o kwotę 150.000,00 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 5 lipca 2022 r. nr 

WFB.I.3120.3.47.2022, zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w 

dziale 855 rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 1.945,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

3. W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2022 r. nr 

WFB.I.3121.3.88.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w 

dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2700 o kwotę 1.836,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przyznanego na 

podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

4. W związku z pismami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. nr 

WFB.I.3121.3.99.2022 oraz z dnia 26 lipca 2022 r. nr WFB.I.3121.3.104.2022  zwiększa 

się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 

0970 o kwotę 72.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia  za zapewnienie 

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach 

zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

5. W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. nr 

WFB.I.3121.3.95.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 

85502 paragraf 2700 o kwotę 6.104,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 

rodzinnych obywatelom Ukrainy. 

6. 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 46.078,00 zł. 



7. W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. nr 

WFB.I.3120.2.50.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w 

dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 349.520,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.  

8. W związku z planowanym otrzymanie dotacji celowej z Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na pomoc finansową dla spółek wodnych zwiększa się plan dochodów i 

wydatków z tym związanych w dziale 010 rozdział 01008 paragraf 2710 o kwotę 

20.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 7 i 9. 

9. W związku z planowanym otrzymanie dotacji celowej z Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na realizację zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej 

retencji w m. Kamionki Duże” zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych 

w dziale 010 rozdział 01008 paragraf 2710 o kwotę 20.250,00 zł. Powyższe zmiany 

wprowadza się w załączniku nr 7. 

10. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6629 o kwotę 

45.154,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice-

Kowróz”  . Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12. 

11. W związku z przyznaniem wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 

ramach programu „Aktywna Tablica” zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym 

związanych w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 2030 o kwotę 35.000,00. Ponadto 

zabezpiecza się wkład własny na realizację powyższego zadania. 

12. W związku z otrzymanie środków na realizację programu Kujawsko – Pomorska 

Teleopieka zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 852 

rozdział 85295 paragraf 2057 o kwotę 2.500,00 zł. 

13. Zwiększa się plan wydatków na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 25.000,00 zł. 

14. W związku ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się plan wydatków dla zadania 

pn. „Wniesienie wkładów do ZUK sp. z o.o. – modernizacja stacji uzdatniania wody w 

Gostkowie I etap” o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na obsługę 

długu o kwotę 205.000,00 zł 

15. Zmniejsza się plan wydatków dla zadań inwestycyjnych pn. : 

• „Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice” o 

kwotę 90.000,00 zł; 

• „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej 

na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie” o kwotę 150.000,00 zł; 



• „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w 

Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo” o kwotę 60.000,00 zł. 

16. Zabezpiecza się środki na organizację wydarzenia gminnego – Dożynki 2022. 

 


