
         UCHWAŁA Nr /projekt/  

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 3 lutego 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 2019, poz. 869 z późn. zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. 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  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 3 lutego 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 dochodów bieżących i wydatków o kwotę  14.580,00 zł.  Po stronie

wydatków dokonano przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.680,00 zł

i plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.100,00 zł. 

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 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” - zmniejszenie o kwotę 302.782,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze

ewidencyjnym  226,  obręb  ewidencyjny  Błenna,  gmina  Izbica  Kujawska”  zwiększenie  o  kwotę

48.772,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: 

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica Kujawka ul. Warszawska”- kwota

200.000,00 zł,

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  utworzenie  terenu  rekreacji  w  Izbicy  Kujawskiej  z

wykorzystaniem elementów małej architektury” - kwota 20.000,00 zł,

„Przebudowa  kotłowni  węglowej  na  kotłownie  gazową w  istniejącym  budynku  socjalno-

kulturalnym  w  miejscowości  Izbica  Kujawska  wraz  z  instalacjami  towarzyszącymi”  –  kwota

30.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w

Szczkowie w roku 2020.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi 40.280.561,54 zł w tym dochody majątkowe 6.085.747,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 41.933.585,54 zł w tym wydatki majątkowe 9.321.512,00 zł

Plan przychodów 3.848.539,57 zł

Plan rozchodów 2.195.515,57 zł

Deficyt budżetu wynosi 1.653.024,00 zł 


