
UCHWAŁA Nr /projekt/

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 3 lutego 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 2020, poz. 713) oraz art. 212, 214, 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

wysokości 44.693.202,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 34.605.444,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.087.758,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

zleconych ustawami w wysokości 9.483.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2)  § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Ustala się łączną  kwotę  wydatków budżetu na 2020 rok w

wysokości 48.830.536,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.160.035,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.670.501,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

zleconych ustawami w wysokości 9.483.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

         2. Określa się:

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

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

budżetu JST: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 630.597,00  zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 358.801,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 7,8.9,10.”

4)  § 20. Otrzymuje brzmienie: „§ 20. 1. Ustala się wykaz dochodów budżetu państwa zgodnie z 

załącznikiem Nr 16.

2. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie 

Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ( M.P. poz. 662) i ich przeznaczenia na 

wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 17”.

§  2.  Wprowadza  się  zmiany  w  załącznikach  nr:  1,3,5,8,10  uchwały  budżetowej  określone

załącznikami nr: 1,2,3,4,5, 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  3 lutego 2021 roku  w sprawie 

zmian w budżecie na 2021 r.

W budżecie  gminy  na  2021 rok  dokonuje  się  zwiększenia  w kwocie  14.580,00  zł  po stronie

dochodów  bieżących w następujących działach:

Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27,00 zł z tytułu dokonanego

rozliczenia środków za utrzymanie dróg gminnych przez ZGKiW w 2020 r.

Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12,00 zł z tytułu środków

otrzymanych w ramach rozliczeń płatności kartą. 

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 440,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.101,00 zł z

tytułu  otrzymanego  odszkodowania,  zwrotu  niewykorzystanej  dotacji  za  ścieki  i  rozliczenia

środków za utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta przez ZGKiW w 2020 r.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.580,00

zł,  w  tym  plan  wydatków  bieżących  zwiększa  się  o  kwotę  18.680,00  zł  i  plan  wydatków

majątkowych zmniejsza o kwotę 4.100,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Rolnictwo  i  łowiectwo  dokonuje  się  przesunięć  w  kwocie  10.000,00  zł  oraz  zmniejsza  plan

wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Transport  i  łączność  zwiększa  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  200.000,00  zł  z

przeznaczeniem na pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na  realizację  wspólnego  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  269  w

miejscowości Izbica Kujawka ul. Warszawska”. 

Oświata i  wychowanie dokonuje się   przesunięć  oraz zwiększa się  plan wydatków bieżących o

kwotę 5.000,00 zł.

Pomoc  społeczna  zwiększa  się  plan  o  kwotę  3.000,00  zł  w  celu  zabezpieczenia  środków  na

funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Szczkowie.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  dokonuje  się  przesunięć  oraz  zmniejszenia  plan

wydatków majątkowych o kwotę 234.100,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z

infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła,

Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” zmniejszenie o kwotę 302.782,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze

ewidencyjnym  226,  obręb  ewidencyjny  Błenna,  gmina  Izbica  Kujawska”  zwiększenie  o  kwotę

48.772,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie

terenu  rekreacji  w  Izbicy  Kujawskiej  z  wykorzystaniem  elementów  małej  architektury”  kwota

20.000,00 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa plan wydatków bieżących i majątkowych o

kwotę 45.680,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni węglowej

na kotłownie gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska

wraz z instalacjami towarzyszącymi” – kwota 30.000,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

Ponadto wprowadza się nowy załącznik do uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów i 

wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19”.

Plan dochodów po zmianie wynosi 40.280.561,54 zł w tym dochody majątkowe 6.085.747,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 41.933.585,54 zł w tym wydatki majątkowe 9.321.512,00 zł

Plan przychodów 3.848.539,57 zł

Plan rozchodów 2.195.515,57 zł



Deficyt budżetu wynosi 1.653.024,00 zł 


