
         UCHWAŁA Nr /projekt/

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia …. sierpnia 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,  Uchwałą  Nr

XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 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 … sierpnia 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 i wydatków o kwotę 181.969,84 zł.

Dokonano 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,

-  „Montaż  monitoringu zewnętrznego wraz z alarmem na budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy

Kujawskiej” zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł,

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” zmniejszenie o kwotę 2.800,00 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.

Ponadto uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024.

Załącznik nr 2

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Leasing operacyjny busa na potrzeby funkcjonowania

Dziennego  Domu  Pobytu  Senior  +”.  Zwiększono  limit  środków  na  wydatki  bieżące  o  kwotę

70.574,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w roku 2021 i 2022.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

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

wykorzystaniem  elementów  małej  architektury”  limit  na  2021  –  20.000,00  zł,  limit  na  2022  –

330.000,00 zł;

-  „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku”

limit na 2021 – 80.000,00 zł, limit na 2022 – 200.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 574.985,00 zł dla wydatków bieżących i 8.092.656,00 zł dla

wydatków majątkowych. 

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 367.604,64 zł dla wydatków bieżących i 2.030.000,00 zł dla

wydatków majątkowych. 

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


