
Uchwała Nr /projekt/
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska 

na lata 2022–2038
 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 z póź. zm.)
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/360/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata  2022–2038 zmienionej
Uchwałą Nr XL/376/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr 423/2022 Burmistrza
Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik  Nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ
Marek Dorabiała 



Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/  
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie  zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izbica Kujawska na lata 2022–2038

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:
Załącznik nr 1
WPF zmniejszono po stronie planu dochodów o kwotę  28.493,00 zł  oraz zwiększono po
stronie wydatków o kwotę 1.393.267,94 zł.
Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:
-dofinansowanie  dla  mieszkańców  gminy  do  budowy  przydomowych  oczyszczalni  –
zwiększenie o 10.000,00 zł,
-   Przebudowa  i  rozbudowa  dróg  na  terenie  Gminy  Izbica  Kujawska  -   zwiększenie  o
1.050.000,00 zł,
-  Rozbudowa,  przebudowa  oraz  remont  części  pomieszczeń  Miejsko-Gminnego  Centrum
Kultury  w  Izbicy  Kujawskiej  wraz  ze  zmianą  sposobu  ich  wykorzystania zwiększenie  o
2.000,00 zł.
Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
-  Opracowanie  dokumentacji  na  przebudowę  ulic  Chopina,  Parkowej,  Cichej  w  Izbicy
Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji  deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz
przebudowa sieci wodociągowej kwota 47.814,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna kwota 7.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna B kwota 7.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie kwota 7.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wietrzychowice kwota 5.290,00 zł.
Ponadto  dokonano  aktualizacji  poszczególnych  pozycji  dochodowych  i  wydatkowych.
Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1.
W WPF dokonano  zmian po stronie przychodów.  Dokonano aktualizacji  poszczególnych
pozycji przychodów :
- § 905 zwiększenie o kwotę 18.597,40 zł 
- § 906 zwiększenie o kwotę 131.163,54 zł
- § 950 wprowadza się wolne środki w wysokości 1.272.000,00 zł.
W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 5.130.760,94 zł.
Załącznik nr 2
Uaktualniono przedsięwzięcia:
-  Rozbudowa,  przebudowa  oraz  remont  części  pomieszczeń  Miejsko-Gminnego  Centrum
Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania – limit 2022 – 458.000,00
zł.
- Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie – limit 2022 kwota 506.805,54 zł.
Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej – limit 2022 kwota 475.330,00 zł, limit
2023 – kwota 380.000,00 zł.
Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 982.135,44 zł dla wydatków bieżących i 4.348.000,00
zł dla wydatków majątkowych. 

Plan dochodów po zmianie wynosi 49.038.375,03 zł w tym dochody majątkowe 15.578.588,00 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 54.169.135,97 zł w tym wydatki majątkowe 20.794.899,00 zł
Plan przychodów 6.410.760,94 zł
Plan rozchodów 1.280.000,00 zł
Deficyt budżetu wynosi 5.130.760,94 zł


