
         UCHWAŁA Nr /projekt/

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia … czerwca 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 z póź. zm.)

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,  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 

                                                                                   mgr Marek Dorabiała



Uzasadnienie do Uchwały Nr /projekt/ Rady 

Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

z dnia … czerwca 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 zmniejszono po stronie planu dochodów o kwotę 1.437.912,00 zł i po stronie planu wydatków

o kwotę 1.045.301,00 zł. 

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

-  „Budowa sieci  wodociągowej  w sołectwie  Józefowo gmina Izbica Kujawska”-  zmniejszenie  o

kwotę 6.244,00 zł

-  „Montaż  instalacji  fotowoltaicznych  na  terenie  gminy  Izbica  Kujawska  –  III  edycja”.-

zmniejszenie o kwotę 406.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr

191206C  Szczkówek  –  Ciepliny,  nr  191250C  Szczkówek  –  Szczkowo”  zmniejszenie  o  kwotę

30.103,00 zł,

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  drogi  w  miejscowości  Obałki”

zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł,

-  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  przebudowa  drogi  w  miejscowości  Skarbanowo”

zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł,

-  „Przebudowa  ciągu  dróg  gminnych  w  skład  których  wchodzą  droga  nr  191233C  Chotel

Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr, gminy (Lubomin)” –

zmniejszenie o kwotę 902.244,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizacje kontenerów mieszkalnych”-  zmniejszenie

o kwotę 20.000,00 zł,

-  „  Przebudowa  kotłowni  węglowej  na  kotłownię  gazową  w  istniejącym  budynku  Szkoły

Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji

gazowej  na  gaz  płynny  wraz  z  podziemną  instalacją  zbiornikową  na  dz.  nr  ewid.  226  obręb

ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,

-  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933 poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci

lampy hybrydowej” - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,

- „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury

w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania” - zwiększenie o kwotę 160.000,00

zł.

Ponadto dokonano zmian kwot planowanych przychodów i rozchodów w 2021 i 2022 roku. 

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2038. Wartość rozchodów w

latach  prognozy  są  zgodne  z  harmonogramami  kredytów,  pożyczek  i  emisji  obligacji.  Całość

istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 roku.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25.470,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w

Szczkowie w roku 2021.

Zmniejszono  wydatki  majątkowe  na  rok  2021  o  kwotę  932.347,00  zł  dla  następujących

przedsięwzięć:



- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr

191206C  Szczkówek  –  Ciepliny,  nr  191250C  Szczkówek  –  Szczkowo”  zmniejszenie  o  kwotę

30.103,00 zł,

-  „Przebudowa  ciągu  dróg  gminnych  w  skład  których  wchodzą  droga  nr  191233C  Chotel

Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr, gminy (Lubomin)” –

zmniejszenie o kwotę 902.244,00 zł.

Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 574.985.515,00 zł dla wydatków bieżących i 7.992.656,00 zł

dla wydatków majątkowych. 

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 


