
Druk Nr … 
Uchwała Nr  XXVIII/…/2021 

 
Rady Miejskiej Rydzyny 

  
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok. 

 
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada 
Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/192/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w 
wysokości 46.935.423,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 46.136.523,00 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 798.900,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w 
wysokości 53.708.653,02 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 44.271.653,02 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.437.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem 
przedsięwzięć ujętych w WPF,  w kwocie 887.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”. 
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do uchwały RMR Nr XXVIII/…/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 r. 

 
 W projekcie niniejszej uchwały proponuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków 
budżetowych. 
 
 W zakresie dochodów budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie 
dochodów o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 
 

1) zwiększenie dochodów (700-70005-0750) o 30.000,00 złotych do kwoty ogółem 

480.000,00 zł, dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

2) zwiększenie dochodów (700-70005-0770) o 80.000,00 zł do kwoty ogółem 780.000,00 zł, 

dotyczy dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. 

 
W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie  
wydatków o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 
 

1) zwiększenie wydatków (010-01010-6050) o 50.000,00 zł  na nowe zadanie majątkowe pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej, Klonowej, Wrzosowej, Słonecznikowej 
w Dąbczu”, 

2) zwiększenie wydatków (754-75495-6050) o 50.000,00 zł  na nowe zadanie majątkowe pn.: 
„Budowa monitoringu w Gminie Rydzyna”, 

3) zwiększenie wydatków (600-60016-6050) o 10.000,00 zł  na nowe zadanie majątkowe pn.: 
„Budowa chodnika w Kłodzie”. 

 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4 do uchwały 

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

 
Projekt przygotował: Referat Finansów i Budżetu UMiG w Rydzynie. 


