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UCHWAŁA Nr /projekt/ 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….. marca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 

dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu  na 2022 rok. 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 599) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 

239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 

poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§1. W Uchwale Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2021 

roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 387/2022 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 14 stycznia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.431),  

Zarządzeniem Nr 397/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.764), Zarządzeniem Nr 398/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XL/377/2022 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1144), Zarządzeniem 

Nr 407/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.1289), Zarządzeniem Nr 410/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 

2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1366), Zarządzeniem Nr 411/2022 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 21 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości 48.602.563,11 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 33.023.975,11 zł, 

2) majątkowe w wysokości 15.578.588,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 1.” 

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości  52.311.563,11  zł z 

tego: 

1) bieżące w wysokości 32.652.768,11 zł, 

2)  majątkowe w wysokości 19.658.795,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2; 

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

3) § 7 otrzymuje brzmienie „§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 701.727,00  zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 456.863,00 zł, 

zgodnie z  załącznikiem nr 9,10,11,12.” 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,14 uchwały budżetowej określone 

załącznikami nr: 1,2,3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 
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Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia …  

2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica 

Kujawska na 2022 rok. 

 

 

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 

695,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.000,00 zł na 

realizację rekompensaty z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych 

uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym/porozumienie Nr 

UM_TR.041.1.033.2022 z dnia 28.02.2022 r./. Ponadto wprowadza się kwotę 5.950,00 zł z 

tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe w wyniku nawałnic. 

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.999,00 zł z tytułu 

odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów 

bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek o d nieterminowych wpłat. 

Różne rozliczenia: 

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku 

wprowadza się do planu dochodów środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 

kwocie 22.781,00 zł; 

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku 

zmniejsza się plan części oświatowej subwencji o kwotę 98.086,00 zł. 

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 12.051,00 zł 

na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 

2022 z WFOŚiGW w Toruniu. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia po stronie 

wydatków o kwotę 695,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz na realizację 

rekompensaty dla Usługi Transportowe Grześ-Tour Wanda Baszewska z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym. 

Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z ostatecznym 

zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2022. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

5.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


