
UCHWAŁA Nr /projekt/

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, Uchwałą Nr XXIX/292/2021

Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  z  dnia  8  czerwca 2021 roku,  Zarządzeniem Nr  311/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 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.”

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,5,15 uchwały budżetowej określone załącznikami

nr: 1,2,3 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  przesunięć  po stronie  wydatków majątkowych w

kwocie 36.000,00 zł oraz po stronie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł w następujących

działach:

Transport  i  łączność  zmniejsza  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  36.000,00  zł  oraz

zwiększa plan wydatków bieżących  o kwotę  2.000,00 zł.  Dokonuje się  przesunięć  środków na

zakup znaków drogowych i tablic w ramach funduszu sołeckiego /f. sołecki Mchówek/. Dokonuje

się zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

-  „Przebudowa drogi gminnej nr 191201C” Augustynowo – Zdrojówka”  zmniejszenie o kwotę

36.000,00 zł.

Oświata i wychowanie zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę  9.000,00 zł dla nowego

zadania inwestycyjnego „  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  placu zabaw przy

Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej””.

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

27.000,00  zł  oraz  zmniejsza  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  2.000,00  zł  /fundusz  sołecki

Mchówek/. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  utworzenie  terenu  rekreacji  wraz  z  niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku” – kwota 9.000,00 zł,

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  utworzenie  terenu  rekreacji  wraz  z  niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Błennie” – kwota 18.000,00 zł

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 


