
UCHWAŁA Nr /projekt/ 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 

grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  

(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z póź. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 

roku w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w 

Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.719), Zarządzeniem 

Nr 280/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 281/2021  

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/264/2021 Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.1954), 

Zarządzeniem Nr 289/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2094),  Zarządzeniem Nr 293/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej 

z dnia 12 kwietnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2110), Zarządzeniem Nr 297/2021 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku, (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.2522), Zarządzeniem Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2021 

roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.2537), Zarządzeniem Nr 306/2021 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/292/2021 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3051), Zarządzeniem Nr 

311/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.3222) Uchwałą Nr XXXII/296/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 

czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3234), Zarządzeniem Nr 316/2021 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3774), Uchwałą 

Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 r. 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810), Zarządzeniem Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 23 lipca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4075), Zarządzeniem Nr 329/2021 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/301/2021 Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4202), 

Zarządzeniem Nr 337/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2021 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4380), Zarządzeniem Nr 339/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 31 sierpnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4451), Zarządzeniem Nr 342/2021 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.4614), Uchwałą Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 

września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4931), Zarządzeniem Nr 345/2021 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5063), 

Zarządzeniem Nr 348/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2021 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5064), Zarządzeniem Nr 353/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 19 października 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5162), Zarządzeniem Nr 354/2021 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.5322), Zarządzeniem Nr 360/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 

2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5606), Uchwałą Nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej 

w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5621),  

Zarządzeniem Nr 363/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2021 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5729), Zarządzeniem Nr 366/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 22 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.5950), Uchwałą Nr XXXVIII/344/2021 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.6513), 



Zarządzeniem Nr 372/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.6641), Zarządzeniem Nr 376/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021…..) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w 

wysokości 48.941.883,29 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w wysokości 40.502.200,96 zł; 

2) dochody majątkowe w wysokości 8.439.682,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 13.387.103,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.” 

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w 

wysokości 52.852.828,29 zł z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 38.727.076,29 zł; 

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.125.752,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości 13.387.103,45 zgodnie z załącznikiem Nr 4.” 

         2. Określa się: 

1)  plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.” 

3) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.910.945,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.470.000,00 

zł, wolnymi środkami w kwocie 41.474,00 zł oraz nadwyżką budżetową z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.399.471,00 zł.” 

4)  § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 

6.586.945,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.676.000,00  zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 6.” 

5) § 8. otrzymuje brzmienie:  „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu JST:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 629.379,00  zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 351.561,00 zł, 

zgodnie z  załącznikiem Nr 7,8.9,10.” 

 

6) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 

3.500.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  2.500.000,00 zł; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.470.000,00 zł.” 

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,3,6,9,12,13,19 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 

 

 
 



 
 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w 

Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku   

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. 

 

 
 

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie 

dochodów w kwocie 161.556,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.250,00 zł – są to środki 

za dzierżawę z kół łowieckich.  

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.704,00 zł, w tym  z tytułu wpłat 

przekształcenia wieczystego użytkowania – 1.704,00 zł oraz z tytułu najmu – 5.000,00 zł. 

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

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przesunięć oraz zwiększa 

się plan dochodów bieżących o kwotę 136.458,00 zł z tytułu  wpłat od podatku od nieruchomości, 

leśnego, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetek o d nieterminowych 

wpłat. 

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.765,00 zł z tytułu różnych 

opat i wpłat za usługi. 

- Rodzina zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.725,00 zł wyposażenie żłobka. 

Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu środków należnych 

gminie w związku z realizacją funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na podstawie 

zawartej umowy Nr 48/2021 z dnia 7 grudnia na wsparcie realizacji zadania publicznego 

realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” wprowadza się środki 

finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do 

wynagrodzeń asystentów rodziny.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 120,00 

zł z tytułu wpłat kosztów upomnień. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 34,00 zł z 

tytułu wpłat za najem. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji z 

paragrafu 231 na 232. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu po stronie 

wydatków w kwocie 31.556,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zakup soli, piasku, utrzymanie dróg, odśnieżanie 

dróg i ulic. 

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.936,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup 

usług pozostałych. 

Obsługa długu publicznego dokonuje się przesunięć i zmniejsza się plan o kwotę 91.000,00 zł.. 

Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć o kwotę 35.000,00 zł – zmniejszenie planu 

wydatków bieżących SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej, zwiększenie planu wydatków bieżących – 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto zwiększa się plna o 

kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną w przedszkolu oraz 

za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

9.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury za opracowanie wniosku – wykluczenia społeczne 

na obszarze objętym LSR. 



Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących na wsparcie realizacji zadania publicznego 

realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” wprowadza się środki 

finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do 

wynagrodzeń asystentów rodziny. 

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

120,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych.  

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 

W budżecie gminy dokonuje się zmian po stronie przychodów. Zmniejsza się planowane przychody 

z tytułu emisji obligacji o kwotę 130.000,00 zł. Zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 

3.910.945,00 zł. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. 

 
 

Plan dochodów po zmianie wynosi 48.941.883,29 zł w tym dochody majątkowe 8.439.682,33 zł 

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.852.828,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.125.752,00 zł 

Plan przychodów   6.586.945,00 zł 

Plan rozchodów   2.676.000,00 zł 

Deficyt budżetu wynosi   3.910.945,00 zł  
 

 

 

 


