
UCHWAŁA Nr /projekt/ 2021

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia … czerwca 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 z póż.  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) 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  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  wprowadza się  następujące

zmiany:

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

wysokości 44.263.289,61 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.748.886,61 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.514.403,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) dochody  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań
zleconych ustawami w wysokości 10.228.221,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

wysokości 48.793.234,61 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.243.224,61 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.550.010,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej   i  innych  zadań
zleconych ustawami w wysokości 10.228.221,61 zł 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 4.529.945,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.916.000,00 

zł, wolnymi środkami w kwocie 214.474,00 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)  § 8. otrzymuje brzmienie: § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.963.945,00 

zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.434.000,00  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 620.997,00  zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 343.801,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 7,8.9,10.”

6) § 9. otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów 

budżetowych. 

1) przychody - 2.357.046,00 zł;

2) wydatki - 2.218.358,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

7) § 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 1.916.000,00 zł.”

8) §14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez  Burmistrza do 

wysokości 130.000,00  zł.”

9) §17.3. otrzymuje brzmienie: „§17.3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 11.540,00 zł po stronie 

dochodów i 15.000,00 zł po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”

§  2.  Wprowadza  się  zmiany  w  załącznikach  nr:  1,3,5,6,10,11,14,17,18  uchwały  budżetowej

określone załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 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

                                                                                 mgr Marek Dorabiała

                                                                                            



Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/ Rady Miejskiej w 

Izbicy Kujawskiej z dnia  … czerwca 2021 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

W  budżecie  gminy  na  2021  rok  dokonuje  się  zmniejszenia  po  stronie  dochodów  w  kwocie

1.437.912,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 1.045.301,00 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w energie  elektryczna,  gaz  i  wodę  zmniejsza się  plan dochodów

majątkowych o kwotę 456.000,00 zł. Dokonuje się aktualizacji  kwoty dofinansowania na realizację
projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja”  oraz

wpłat mieszkańców jako partycypacje w kosztach montażu w/w instalacji.

Transport  i  łączność  zmniejsza  się  plan  dochodów  majątkowych  o  kwotę  1.117.355,00  zł.

Dokonano aktualizacji wysokości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację
inwestycji „Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191233C Chotel

– Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin).”

Administracja  publiczna  zwiększa  się  plan  dochodów  bieżących  o  kwotę  168,00  zł  z  tytułu

wpływów z różnych dochodów i opłat.

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 3.039,00 zł z tytułu odsetek o d nieterminowych wpłat i różnych dochodów.

Oświata  i  wychowanie  zwiększa  się  plan  dochodów  bieżących  o  kwotę  2.609,00  zł  z  tytułu

realizację programu „Równy start – lepsze jutro”.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.434,00 zł o wysokość środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu

szczepień  przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  zwiększa  się  plan  dochodów bieżących  o  kwotę
10.436,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, odsetek od nieterminowych wpłat.  Zwiększa się
plan  dochodów  bieżących  o  kwotę  95.256,00  zł z  tytułu  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu

Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Toruniu  na  realizację  przedsięwzięcia  demontaż,
transport  i  unieszkodliwianie  wyrobów zawierających   azbest  z  ternu  Gminy Izbica  Kujawska.

Ponadto  na  podstawie  zawartego  porozumienia  z  WFOŚiGW  w  Toruniu  zwiększa  się  plan

dochodów  bieżących  o  kwotę  17.500,00  zł  z  przeznaczeniem  na  uruchomienie  i  prowadzenie

punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo i  łowiectwo zmniejsza  się  plan wydatków majątkowych  o kwotę  6.244,00  zł  i  plan

wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. Mniejsza się plan dla zadania inwestycyjnego „Budowa

sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska”.

Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w energię  elektryczną,  gaz  i  wodę  zmniejsza się  plan wydatków

majątkowych  o  kwotę  406.000,00  zł  dla  zadania  inwestycyjnego „Montaż  instalacji

fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja”.

Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 908.247,00 zł. Dokonuje

się zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr

191206C  Szczkówek  –  Ciepliny,  nr  191250C  Szczkówek  –  Szczkowo”  zmniejszenie  o  kwotę
30.103,00 zł,

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  w  miejscowości  Obałki”

zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł,



-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  przebudowa  drogi  w  miejscowości  Skarbanowo”

zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł,

-  „Przebudowa  ciągu  dróg  gminnych  w  skład  których  wchodzą  droga  nr  191233C  Chotel

Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr, gminy (Lubomin)” –

zmniejszenie o kwotę 902.244,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa  zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł dla

zadania  inwestycyjnego  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  lokalizacje  kontenerów

mieszkalnych”.

Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł oraz zwiększa

plan  wydatków majątkowych o  kwotę  30.000,00 zł  dla  zadania  inwestycyjnego  „  Przebudowa

kotłowni  węglowej  na  kotłownię  gazową  w  istniejącym  budynku  Szkoły  Podstawowej  w

miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz

płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ewid. 226 obręb ewidencyjny Błenna gm.

Izbica Kujawska”.

Ochrona  zdrowia  zwiększa  się  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  6.434,00  zł  w  związku  z

organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji

telefonicznych  punktów  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz  informacji  o  szczepieniach

przeciwko wirusowi (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł z

przeznaczeniem na ZFŚS.

Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska zwiększa się   plan wydatków bieżących  o kwotę
117.756,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, programu  demontaż, transport i

unieszkodliwianie wyrobów zawierających  azbest z ternu Gminy Izbica Kujawska oraz utworzenie

punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.  Ponadto zwiększa się  plan wydatków

majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933

poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej”.

Kultura  i  ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  plan wydatków majątkowych  o kwotę
160.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  realizację  „Rozbudowa,  przebudowa  oraz  remont  części

pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu

ich wykorzystania” . 

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3,5,7,8,9 do uchwały.

W budżecie gminy dokonuje się zmian po stronie przychodów i rozchodów. Zmniejsza się 
planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.304.000,00 zł. Zwiększa się planowane 

przychody w paragrafie 905 / z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/.

Ponadto wprowadza się wolne środki w kwocie 1.648.474,00 zł. Po stronie rozchodów wprowadza 

się paragraf 991 udzielone pożyczki i kredyty.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.263.289,61 zł w tym dochody majątkowe 8.514.403,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 48.793.234,61 zł w tym wydatki majątkowe 14.550.010,00 zł

Plan przychodów 5.963.945,00 zł

Plan rozchodów 1.434.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.529.945,00 zł 


