
 

  

UCHWAŁA Nr /projekt/ 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 6 grudnia 2022 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu  na 2022 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2022 poz. 599 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,  art. 235, art. 236, art. 237, 

art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§1. W Uchwale Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 29 grudnia 2021 

roku w sprawie budżetu na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 387/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 14 stycznia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.431),  Zarządzeniem Nr 

397/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.764), Zarządzeniem Nr 398/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2022 

roku, Uchwałą Nr XL/377/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1144), Zarządzeniem Nr 407/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 2 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1289), Zarządzeniem Nr 410/2022 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1366), 

Zarządzeniem Nr 411/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1611), Uchwałą Nr XLI/386/2022 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 29 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1768), Zarządzeniem Nr 

420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 

roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.1995), Zarządzeniem Nr 424/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 13 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2251), Zarządzeniem Nr 

425/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/403/2022 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.2558), Zarządzeniem Nr 428/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 maja 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2675), Zarządzeniem Nr 437/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 20 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.2865), Zarządzeniem Nr 440/2022 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3153), 

Zarządzeniem Nr 442/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3162), Zarządzeniem Nr 443/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 

dnia 20 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/421/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

30 czerwca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3635), Zarządzeniem Nr 444/2022 Burmistrza 

Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.3774), Zarządzeniem Nr 

448/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.3884), Zarządzeniem Nr 452/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2022 

roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4106), Zarządzeniem Nr 454/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4172), Uchwałą Nr 

XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4531), Uchwałą Nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 9 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4586), Zarządzeniem Nr 

465/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.4685), Zarządzeniem Nr 470/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2022 

roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.4826),  Uchwałą Nr XLVII/440/2022 Rady Miejskiej w Izbicy 

Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5028), Zarządzeniem Nr 

475/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-

POM.2022.5117), Zarządzeniem Nr 482/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 października 

2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5281), Zarządzeniem Nr 483/2022 Burmistrza Izbicy 

Kujawskiej z dnia 18 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5448), Uchwałą Nr 

XLVIII/446/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku 



 

  

(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5820), Zarządzeniem Nr 483/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 

18 października 2022 roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2022.5448),     wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1. Dochody budżetu w wysokości 66.940.445,83 zł, z tego: 

1) bieżące w wysokości 51.244.380,02 zł, 

2) majątkowe w wysokości 15.696.065,81 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 1.” 

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości  69.799.206,77 zł z tego: 

1) bieżące w wysokości 48.874.722,96 zł, 

2)  majątkowe w wysokości 20.924.483,81 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2; 

2. Wykaz inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 718.650,00  zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 496.863,00 zł, 

zgodnie z  załącznikiem nr 9,10,11,12.” 

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1,2,3, 9,15,23 uchwały budżetowej określone 

załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Uzasadnienie do uchwały Nr /projekt/ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 

2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica 

Kujawska na 2022 rok. 

 

 

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu 

dochodów o kwotę 1.234.166,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.515,00 zł. Na 

podstawie złożonego wniosku wprowadza się kwotę  10.000,00 zł na zakup umundurowania 

do OSP w Izbicy Kujawskiej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów 

bieżących o kwotę 46.894,00 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków 

transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej. 

Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.800,00 zł z tytułu 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.800,00 zł oraz wpłaty za wyżywienie 

uczniów korzystających ze stołówki szkolnej SP nr 2 – 15.000,00 zł. 

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o 

kwotę 1.148.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców 

gminy Izbica Kujawska wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ilości składanych 

wniosków. 

Rodzina zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1,00 zł z tytułu różnych opłat. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

3.730,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.730,00 zł oraz 

odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

5.066,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych usług. 

W budżecie gminy na 2022 rok dokonuje się przesunięć i zwiększenia po stronie planu 

wydatków o kwotę 1.234.166,00 zł. 

Zmian dokonuje się w następujących działach: 

Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zimowe utrzymanie dróg 

zakup soli i piasku.  

Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w rozdziale promocja. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla jednostki 

OSP w Izbicy Kujawskiej w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. 

Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – zakup środków żywności 

stołówka przy SP nr 2. 

Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł z 

przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.500,00 zł oraz 

zwiększa się plan zadania inwestycyjnego „Zakup serwera dla M-GOPS w Izbicy Kujawskiej” 

o kwotę 2.000,00 zł. 

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o 

kwotę 1.148.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców 

gminy Izbica Kujawska wraz z kosztami obsługi tego zadania. 



 

  

Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 

zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów /wkład własny/. 

Rodzina zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.500,00 zł z przeznaczeniem na 

zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, żłobek. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 22.494,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w 

innych działach. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

13.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. 


