
UCHWAŁA Nr /projekt/

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia … sierpnia 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  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 (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3051), Zarządzeniem Nr

311/2021  Burmistrza  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  15  czerwca  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2021.3222) Uchwałą  Nr XXXII/296/2021 Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  z dnia 21

czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3234), Zarządzeniem Nr 316/2021 Burmistrza

Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3774),  Uchwałą
Nr XXXIII/298/2021 Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej z  dnia  14  lipca  2021 r.

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.3810), Zarządzeniem Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z

dnia  23  lipca  2021  roku  (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2021.4075),  Zarządzeniem  Nr  329/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

wysokości 44.330.954,58 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 35.811.491,25 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.519.463,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3) dochody  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań
zleconych ustawami w wysokości 10.022.116,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

wysokości 48.860.899,58 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.288.389,58zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.572.510,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej   i  innych  zadań
zleconych ustawami w wysokości 10.022.116,74 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 332.561,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 7,8.9,10.”

§  2.  Wprowadza się  zmiany w załącznikach  nr:  1,2,3,4,5,10,18  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

                                                                                           mgr Marek Dorabiała

                                                                                                 



Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/  Rady Miejskiej w 

Izbicy Kujawskiej z dnia … sierpnia 2021 roku  

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 rok dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków w

kwocie 181.969,84 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo  i  łowiectwo  zwiększa  się  plan  dochodów  bieżących  o  kwotę  23.000,00  zł  z  tytułu

przyznanej pomocy finansowej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej

z  przeznaczeniem  na  udzielenie  spółkom  wodnym  pomocy  finansowej  na  realizacje  zadania

„renowacja rowu R-1, R-1A w miejscowości Ciepliny i rowu R-6 w miejscowości Chociszewo oraz

renowacja studzienek drenarskich”.

Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się  plan dochodów bieżących o kwotę  1.870,00 zł z tytułu

wpłat za użytkowanie wieczyste.

Administracja  publiczna zwiększa  się  plan dochodów bieżących  o kwotę  13.657,00 zł  z  tytułu

zwrotu kosztów postepowania sądowego.

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 2.000,00 zł z tytułu odsetek o d nieterminowych wpłat i różnych dochodów.

Różne rozliczenia zwiększa się  plan dochodów bieżących o kwotę  90.021,51 zł oraz dochodów

majątkowych o kwotę  5.060,33 zł na podstawie decyzji  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR

WFB.I.3.53.2021  z  dnia  13  sierpnia  2021  roku  z  przeznaczeniem  na  zwrot  części  wydatków

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.211,00 zł z tytułu zwrotu

należności z ZUS.

Pomoc  społeczna  zwiększa  się  plan  dochodów  bieżących  o  kwotę  24.000,00  zł  na  podstawie

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFB.I.3.52.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku z

przeznaczeniem na wypłatę  zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku

niekorzystnych  zjawisk  atmosferycznych  noszących  znamiona  klęski  żywiołowej,  które  miały

miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego z 14 na 15 lipca 2021 roku.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona środowiska  zwiększa  się  plan  dochodów bieżących  o  kwotę
1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.  

Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego  zwiększa  się  plan  dochodów  bieżących  o  kwotę
20.150,00  zł  z  tytułu  wpłat  za  najem,  różnych  dochodów  oraz   środków  z  Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie recitalu fortepianowego w kościele parafialnym.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

Rolnictwo  i  łowiectwo  zwiększa  się  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  23.000,00  zł  z

przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla GSW w Izbicy Kujawskiej.

Transport  i  łączność  zmniejsza  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  120.000,00  zł  oraz

zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł  Dokonuje się zmian dla następujących

zadań inwestycyjnych:

-  pomoc  finansowa  w  formie  dotacji  dla  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  realizację
wspólnego zadania inwestycyjnego  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w  miejscowości Izbica

Kujawka ul. Warszawska” zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Naczachowo-Obałki” kwota

17.000,00 zł,

-  „Opracowanie dokumentacji  projektowej na przebudowę  drogi relacji  Wietrzychowice-Obałki”

kwota 13.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Tymienieckiej w Izbicy Kujawskiej”

kwota 8.000,00 zł,



- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191722C ul. Wesołej w

Izbicy Kujawskiej” kwota 11.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-

Dębianki” kwota 16.000,00 zł,

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  gminnej  nr  191212C

Grochowiska-Ślazewo” kwota 15.000,00 zł.

Administracja publiczna zmniejsza się  plan wydatków majątkowych  o kwotę  7.500,00 z ł  oraz

zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę  23.657,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie

strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030 oraz wypłatę wynagrodzeń.
Oświata  i  wychowanie  zmniejsza  się  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  77.000,00  zł  w  celu

zabezpieczenia  środków na  wypłatę  wynagrodzeń  wraz  z  pochodnymi  w rozdziale  Edukacyjna

opieka wychowawcza.

Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.231,00 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Pomoc  społeczna  zwiększa  się  plan  wydatków  majątkowych  o  kwotę  150.000,00  zł  z

przeznaczeniem na zakup busa oraz wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem

na wypłatę zasiłków celowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000,00 zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Gospodarka  komunalna  i  ochrona środowiska  zwiększa  się  plan  wydatków bieżących  o  kwotę
37.581,84 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego  zwiększa  się  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę
32.502,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Park

kulturowy Wietrzychowice” oraz na organizację koncertu chopinowskiego w kościele parafialnym.

Kultura fizyczna dokonuje się przesunięć i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwot 22.502,00

zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w dziale 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3,4,5,10 do uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44.330.954,58 zł w tym dochody majątkowe 8.519.463,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 48.860.899,58 zł w tym wydatki majątkowe 14.572.510,00 zł

Plan przychodów 5.963.945,00 zł

Plan rozchodów 1.434.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 4.529.945,00 zł 

                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                           mgr Marek Dorabiała


