
UCHWAŁA Nr /projekt/

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 30 marca 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

wysokości 44.854.002,68 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 34.766.244,68 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 9.497.414,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

wysokości 48.991.336,68 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.291.835,68 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.699.501,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej   i  innych  zadań

zleconych ustawami w wysokości 9.497.414,68 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 620.997,00  zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 363.801,00 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.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 18.”

§  2.  Wprowadza  się  zmiany  w  załącznikach  nr:  1,3,5,9,10,16  uchwały  budżetowej  określone

załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 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  30 marca 2021 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

W budżecie gminy  na 2021 rok  dokonuje się  zwiększenia w kwocie 150.488,62 zł po stronie

dochodów  bieżących w następujących działach:

Administracja  publiczna zwiększa się  plan dochodów bieżących  o kwotę  2.850,62 zł,  w tym z

tytułu wpływów z różnych dochodów – 1.448,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2021 zwiększono plan dotacji celowej w Dz. 750 Administracja

publiczna R. 75011 Urzędy wojewódzkie P. 2010 o kwotę 1.402,62 zł w związku z rozliczeniem

dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca

grudnia 2020 roku.

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 581,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów.

Różne rozliczenia  zmniejsza  się  plan  dochodów bieżących  o  kwotę  78.991,00 zł  na  podstawie

pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 o rocznych kwotach

poszczególnych części subwencji ogólnej.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97.086,00 zł na podstawie

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 roku z

przeznaczeniem  na  udzielenie  jednostkom  samorządu  terytorialnego  dotacji  celowej  z  budżetu

państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.355,00 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.

Pomoc społeczna zwiększa się  plan dochodów bieżących  o kwotę  76.906,00 zł.  Są  to  środki z

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.343,00 zł na realizację programu „Wspieraj

seniora” oraz środki unijne w wysokości  70.563,00 zł z EFS na prowadzenie Dziennego Domu

Pobytu w Szczkowie.

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie

pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  zwiększa  się  plan  dochodów bieżących  o  kwotę
32.990,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, odsetek od nieterminowych wpłat oraz środków

otrzymanych z NFOŚiGW za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących  z działalności

rolniczej z terenu gminy Izbica Kujawska.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Po  stronie  wydatków  dokonuje  się  przesunięć  oraz  zwiększenia  planu  wydatków  o  kwotę
150.488,62  zł,  w  tym  plan  wydatków  bieżących  zwiększa  się  o  kwotę  121.488,62  zł  i  plan

wydatków majątkowych zmniejsza o kwotę  29.000,00 zł.  Zmian  dokonuje się  w następujących

działach: 

Rolnictwo  i  łowiectwo  zwiększa  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  40.000,00  zł.

Wprowadza się  nowe zadanie inwestycyjne  „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  40.000,00  zł  dla  zadania  inwestycyjnego „Montaż  instalacji

fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja”.

Transport  i  łączność  zwiększa  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  4.000,00  zł  z

przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na

przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole”. 



Informatyka  zmniejsza się  plan wydatków bieżących  o kwotę  9.600,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadań inwestycyjnych. 

Administracja publiczna dokonuje się  przesunięć  oraz zwiększa plan wydatków majątkowych o

kwotę  15.000,00  zł.  Wprowadza  się  nowe  zadanie  inwestycyjne  „Zakup  serwera  wraz  z

oprogramowaniem”. Ponadto  zwiększa  się  wydatki  bieżące  o  kwotę  1.402,62  zł  w  związku  z

otrzymaną dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w kwocie 130,00 zł

z przeznaczeniem na realizacje wydatków bieżących.

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

kwotę 18.095,00 zł.

Ochrona zdrowia dokonuje się  przesunięć oraz zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę
17.066,00 zł. W rozdziale 85154 dokonuje się  przesunięć  w kwocie 5.000,00 zł z w związku z

wyodrębnieniem w preliminarzu wydatków budżetu kapslowego na 2021 rok paragrafu 2360 –

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdziale 85154 wprowadza się środki w kwocie

17.066,00 zł 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.

Pomoc społeczna dokonuje się  przesunięć  oraz zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę
76.906,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizacje wydatków bieżących, na funkcjonowanie

Dziennego Domu „Senior+” w Szczkowie oraz na realizacje programu „Wspieraj Seniora”. Ponadto

zabezpiecza  się  kwotę  25.000,00 zł  na  naprawa przeciekającego dachu  na  budynku Dziennego

Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w Szczkowie.

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot

odsetek  od  świadczeń  otrzymanych  niezgodnie  z  przeznaczeniem  oraz  plan  wydatków

majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Żłobka

Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  zmniejszenia  plan  wydatków bieżących  o  kwotę
9.381,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących. 

Zmiany przedstawia załącznik nr 2,3,4 i 5 do uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120..1.2021 z dnia  11 lutego 

2021 roku ustalono plan dochodów budżetu państwa. Dokonano zwiększenia pierwotnie przyjętego 

planu o kwotę 100,00 zł.

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

wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19”.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.854.002,68 zł w tym dochody majątkowe 10.087.758,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 48.991.336,68 zł w tym wydatki majątkowe 15.699.501,00 zł

Plan przychodów 5.441.334,00 zł

Plan rozchodów 1.304.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.137.334,00 zł 


