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UCHWAŁA Nr /projekt 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

zmieniająca uchwałę 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 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1611), 

Uchwałą Nr XLI/386/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1768), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem 

Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM……..) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości 49.038.375,03 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 33.459.787,03 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  54.169.135,97  zł z 

tego: 

1) bieżące w wysokości 33.374.236,97 zł, 

2)  majątkowe w wysokości 20.794.899,00 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2; 

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: “§ 3 Deficyt budżetu w wysokości 5.130.760,94 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 

3.567.000,00 zł, nadwyżką budżetową z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków 

pieniężnych w kwocie 1.449.760,94 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 114.000,00 zł” 

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

6.410.760,94 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 706.650,00  zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 466.863,00 zł, 

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

6) § 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 3.567.000,00 zł. 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3,4,9,12,14 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 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica 

Kujawska na 2022 rok. 

 

 

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć po stronie dochodów w 

następujących działach: 

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.240,00 zł z tytułu 

odszkodowań za zniszczone wiatę przystankową w wyniku nawałnic. 

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.256,00 zł z tytułu 

odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymanego 

odszkodowania. 

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 479,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. 

Różne rozliczenia: 

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 roku 

wprowadza się do planu dochodów środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych 

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i 

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 766,00 zł; 

Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 766,00 zł z tytułu nadpłaty składek ZUS- 

Fundusz Pracy /Szkoła Podstawowa w Błennie/. 

Rodzina zmniejsza się plan dochodów bieżących  o kwotę 49.000,00 zł / środki na realizację 

projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko - 

Pomorskiego na „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska”/. 

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

1.000,00 zł z tytułu wpłat za ogrzewanie. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

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

wydatków o kwotę 1.393.267,94 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł 

/dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni/ 

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.710,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zwiększa się plan 

wydatków majątkowych o kwotę 1.124.104,00 zł. 

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych: 

- Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska zwiększenie o kwotę 

1.050.000,00 zł, 

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy 

Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz 

przebudowa sieci wodociągowej kwota 47.814,00 zł, 

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna kwota 7.000,00 zł, 

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna B kwota 7.000,00 zł, 

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie kwota 7.000,00 zł, 

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wietrzychowice kwota 5.290,00 zł. 

Obsługa długu publicznego zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na 

spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji. 

Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.532,00 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 
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Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.957,40 zł na zadania 

określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

/kwota niewykorzystanych środków z 2021 roku/. 

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.541,54 zł - środki 

europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie /kwota 

niewykorzystanych środków z 2021 roku/. 

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.500,00 zł w celu zabezpieczenia 

środków na wydatki bieżące w Żłobku Samorządowym. 

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

75.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące i  na energię elektryczną – 

oświetlenie uliczne. 

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

9.923,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące oraz zwiększenie dotacji do 

Miejsko – Gminnego centrum Kultury. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o 

kwotę 2.000,00 zł – dotyczy inwestycji „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części 

pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą 

sposobu ich wykorzystania”. 

Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3 do uchwały. 

Po stronie przychodów dokonuje się następujących zmian: 

- § 905 zwiększenie o kwotę 18.597,40 zł  

- § 906 zwiększenie o kwotę 131.163,54 zł 

- § 950 wprowadza się wolne środki w wysokości 1.272.000,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


