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UCHWAŁA Nr /projekt/ 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 28 lutego 2022 roku 

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

dnia 29 grudnia 2020 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 2021 poz. 1372  z późn. zm.) 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 17 lutego 2022 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości 47.059.436,11 zł, z 

tego: 

1) bieżące w wysokości 32.315.527,11 zł, 

2) majątkowe w wysokości 14.743.909,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 1.” 

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości  50.768.436,11  

zł z tego: 

1) bieżące w wysokości 31.944.320,11 zł, 

2)  majątkowe w wysokości 18.824.116,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2; 

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.709.000,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 

2.409.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych 

środków pieniężnych z RFIL w kwocie 1.300.000,00 zł.” 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 

4.989.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.280.000,00  zł zgodnie 

z załącznikiem nr 4.” 

5) § 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 405.863,00 zł, 

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

6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych:  

1) przychody - 2.454.865,00 zł, 

2) rozchody- 2.234.502,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 13.” 

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
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1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 

3.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  2.180.382,00 zł; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.409.000,00 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.158.000,00 zł.” 

 

8) § 15. Otrzymuje brzmienie: „15.1.Plan dochodów i wydatków finansowanych z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 18. 

2. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 19. 

3. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, 

zgodnie z załącznikiem nr 20.  

4. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z konkursu „Rosnąca Odporność” 

zgodnie z załącznikiem nr 21”. 

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,13,15,19 uchwały budżetowej 

określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7 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 28 lutego  

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 

778.626,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.950,00 zł z 

tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez zakład samorządowy za 2021 rok. 

Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększa plan 

dochodów o kwotę 486.641,00 zł, w tym: 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 340,00 zł; 

- na podstawie listy wniosków Grantowych wybranych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

zwiększono dochody o kwotę 229.501,00 zł., w tym dochody bieżące § 2057 o kwotę 

159.268,00 zł., dochody majątkowe § 6257 o kwotę 70.233,00 zł. z przeznaczeniem na 

zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz zwiększenie ceber bezpieczeństwa; 

- na podstawie umowa o powierzenie grantu nr 2594/2022 w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GrantyPPGR”, 

w tym dochody bieżące § 2057 o kwotę 256.800,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dzieci i 

wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. 

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

osobowości prawnej orz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o 

kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz innych opłat pobieranych 

przez jst. 

Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów majątkowych  o dofinansowanie z programu 

przeciwdziałania COVID-19 -  nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 

250.000,00 zł. 

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 870,00 zł z tytułu 

otrzymanego odszkodowania – ogrodzenie plac zabaw przy przedszkolu. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

34.665,00 zł, w tym: 

- z tytułu kosztów upomnień  kwota 1.000,00 zł, 

- odsetek od nieterminowych wpłat kwota 1.00,00 zł, 

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

formie dotacji na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” kwota  32.665,00 zł. 

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

500,00 zł z tytułu wpłat za ogrzewanie. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

 

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

578.626,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Transport i łączność dokonuje się przesunięć w kwocie 10.000,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na 

wydatki bieżące. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.000,00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł. 
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Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 423.115,00 zł i 

wydatków majątkowych o kwotę 70.233,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków 

na wydatki bieżące oraz realizację programów „Cyfrowa Gmina” i „Granty PPGR”. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

37.278,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz realizację 

zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o 

kwotę 10.000,00 zł. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3 do uchwały. 

Zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 200.000,00 zł. 

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

Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   


