
Uchwała Nr /projekt/ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska  

na lata 2022–2038 

  

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź. zm.) 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIXI/360/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038 wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) Załącznik  Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2) Załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

BURMISTRZ 

Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 

dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Izbica Kujawska na lata 2022–2038 
 

 

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian: 

Załącznik nr 1 

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 778.626,00 zł oraz zwiększono po 

stronie wydatków o kwotę 578.626,00 zł. 

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych: 

- „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna”- zmniejszenie o kwotę 82.000,00 

zł, 

- „Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego 

na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej” -zwiększenie o kwotę 

100.000,00 zł, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 

Mchówku”- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. 

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 202 wprowadzono do WPF 

wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono 

wynik roku 2021 jako dodatni w kwocie 2.057.970,69 zł.  

Ponadto dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. 

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1. 

W WPF dokonano  zmian po stronie przychodów. Zmniejszono planowane przychody z tytułu 

emisji obligacji o kwotę 200.000,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji 

przychodów i kwot istniejącego i planowanego zadłużenia. 

W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3.709.000,00 zł. 

 

Załącznik nr 2 

Uaktualniono przedsięwzięcia: 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w 

Mchówku”- limit 2022 – 250.000,00 zł; 

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 851.494,00 zł dla wydatków bieżących i 4.345.000,00 

zł dla wydatków majątkowych.  

 
Plan dochodów po zmianie wynosi 47.059.436,11 zł w tym dochody majątkowe 14.743.909,00 zł 

Plan wydatków po zmianie wynosi 50.768.436,11 zł w tym wydatki majątkowe 18.824.116,00 zł 

Plan przychodów  4.989.000,00 zł 

Plan rozchodów   1.280.000,00 zł 

Deficyt budżetu wynosi   3.709.000,00 zł  

 

 


