
Uchwała Nr /projekt/ 

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska  

na lata 2022–2038 

  

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 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz 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.) 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/360/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038 zmienionej 

Uchwałą Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku, 

Zarządzeniem Nr 423/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku, 

Uchwałą Nr XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 

roku, Zarządzeniem Nr 429/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 maja 2022 roku,  

Uchwałą Nr XLIV/420/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 

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 31 sierpnia 2022 r. w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Izbica Kujawska na 

lata 2022–2038 
 

 

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian: 

Załącznik nr 1 

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 186.890,00 zł. Dokonano 

aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków. 

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych: 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191223C 

Komorowo – Pustynia” – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C 

Śmielnik – Lucynowo” – zwiększenie o kwotę 733,00 zł, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg 

gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – 

zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł. Wprowadza się nową nazwę zadania inwestycyjnego : 

- „Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w 

Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg 

gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – 

zwiększenie o kwotę 1.465.000,00 zł. 

- „Budowa placu zabawa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zmniejszenie o 

kwotę 50.000,00 zł 

- „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 

Izbica Kujawska” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł, 

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

kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi” – 

zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł. 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim 

w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł, 

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

z wykorzystaniem elementów małej architektury” – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł. 

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg 

gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka 

Komorowska – Chociszewo II etap” – kwota 8.000,00 zł. 

- „Modernizacja oczyszczalni  ścieków  - pompa osadu nadmiernego” – kwota 25.000,00 zł 

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania remont i przebudowa obiektu socjalno-

kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.” – kwota 

50.000,00 zł. 

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022, 2023 i na 2024. 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie 

uległ zmianie. 

 Załącznik nr 2 

Uaktualniono przedsięwzięcia: 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim 

w Izbicy Kujawskiej” – limit 2022 rok 225.000,00 zł. 

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

wykorzystaniem elementów małej architektury” – limit na 2022 494.000,00 zł. 



- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg 

gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – limit 0,00 

zł. Wprowadza się nową nazwę zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej nr 191710 

C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania 

pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na 

osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2022 rok 1.465.000,00 zł. 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: 

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania remont i przebudowa obiektu socjalno-

kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.”- limit na 2022 

50.000,00 zł, limit na 2023 1.000.000,00 zł, limit na 2024 – 2.000.000,00 zł. 

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 944.734,54 zł dla wydatków bieżących i 4.497.900,00 

zł dla wydatków majątkowych.  

 

 
Plan dochodów po zmianie wynosi 51.828.292,01 zł w tym dochody majątkowe 15.674.507,00 zł 

Plan wydatków po zmianie wynosi 56.959.052,95 zł w tym wydatki majątkowe 20.891.709,00 zł 

Plan przychodów   6.410.760,94 zł 

Plan rozchodów   1.280.000,00 zł 

Deficyt budżetu wynosi   5.130.760,94 zł 


