
 
 

         UCHWAŁA Nr /projekt/ 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  

z dnia 30 listopada 2021 r. 
 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–
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 poź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/238/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038 zmienionej Uchwałą 
Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr 
XXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr 
XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr 
XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr 
XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku, , Uchwałą Nr 
XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 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 30 
listopada 2021 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na 
lata 2021–2038 

 

 

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian: 
Załącznik nr 1 
WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.858.608,00 zł oraz zmniejszono po stronie 
wydatków o kwotę 199.392,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i 
wydatkowych. Uaktualniono limity wydatków w pozycji 10.1. 
W WPF dokonano  zmian po stronie przychodów i rozchodów. Zmniejszono planowane przychody 
z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.916.000,00 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 250.000,00 
zł. Po stronie rozchodów wprowadzono paragraf  965 wcześniejsza spłata istniejącego długu w 
kwocie 400.000,00 zł. Zmniejszono planowane rozchody w paragrafie 991 do kwoty 122.000,00 zł. 
Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji przychodów i rozchodów. Dokonano aktualizacji 
kwot istniejącego i planowanego zadłużenia. 
W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 2.471.945,00 zł. 
 
Załącznik nr 2 
Uaktualniono przedsięwzięcia: 
- „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”- 
limit 2021 – 2.063.000,00 zł; 
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach 
Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej” – limit 2021 – 2.860.723,00 
zł. 
Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 726.667,50 zł dla wydatków bieżących i 7.557.656,00 zł dla 
wydatków majątkowych.  
Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 683.804,64 zł dla wydatków bieżących i 2.220.000,00 zł dla 
wydatków majątkowych.  
Po zmianach limit na 2023 rok wynosi 292.730,00 zł dla wydatków bieżących i 2.000.000,00 zł dla 
wydatków majątkowych.  
 
Plan dochodów po zmianie wynosi 50.034.450,29 zł w tym dochody majątkowe 9.875.236,33 zł 
Plan wydatków po zmianie wynosi 52.506.395,29 zł w tym wydatki majątkowe 14.054.735,00 zł 
Plan przychodów   4.297.945,00 zł 
Plan rozchodów   1.826.000,00 zł 
Deficyt budżetu wynosi   2.471.945,00 zł  
 


