
Druk Nr 215 
 

Uchwała Nr  XXIX/…/2021 
 

Rady Miejskiej Rydzyny 
  

z dnia 23 lutego 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 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w 
wysokości 47.368.593,78 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 46.569.693,78 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 798.900,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. §1 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.542.735,00 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 3;”. 
3. dodaje się w §1 ust.2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „środki na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., 
w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”. 
4. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w 
wysokości 54.141.823,80 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 44.544.823,80 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.597.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. §2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.542.735,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”, 
6. dodaje się w §2 ust.2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją 
zadań j.s.t., w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.” 
7. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę 0,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy 
Rydzyna może samodzielnie udzielać gwarancji.”. 
8. §9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych gwarancji w 
wysokości 0,00 złotych.”. 
9. § 12. otrzymuje brzmienie: „ Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 368.986,02 zł, 
2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł, 
3) celową  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  

130.000,00 zł.”. 
10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
12. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 



13. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 XXIX/…/2021 z dnia 23 lutego 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 431.720,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

1) zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o 293.749,00 złotych do kwoty ogółem 
4.759.208,00 zł, dotyczy dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, 

2) zwiększenie dochodów (010-01010-0750) o 20.000,00 zł do kwoty ogółem 260.000,00 zł, 
dotyczy dochodów z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dotycz 
oczyszczalni ścieków), 

3) zwiększenie dochodów (750-75056-2010) o 12.672,00 zł z tytułu dotacji celowej z GUS na 
przeprowadzenie spisu powszechnego, 

4) zwiększenie dochodów (900-90095-2440) w kwocie 25.549,78 zł z tytułu  dofinansowania 
w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 
balotów, opakowań po nawozach i typu  BIG BAG” (refundacja). 
 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie  
wydatków o kwotę 431.720,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

1) zwiększenie wydatków (600-60016) o 100.000,00 zł  na bieżące wydatki na drogi gminne 
(m.in. na usuwanie skutków akcji - zima), 

2) zwiększenie wydatków (750-75056) w kwocie  12.672,00 zł na wydatki na zadanie związane 
z przeprowadzeniem spisu powszechnego, 

3) zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o 184.048,78 złotych do kwoty 368.986,02 
złotych na zwiększenie rezerwy ogólnej, 

4) zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o 100.000,00 zł w 2021 roku na zadanie ujęte w 
WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” do kwoty 
6.100.000,00 zł. Ponadto w WPF na ww. zadanie w 2022 roku zwiększa się nakłady z 7 mln 
złotych do kwoty 8,5 mln złotych. Ogółem po zmianach zwiększa się limity wydatków na 
zadanie w latach 2021-2022 z kwoty 13 mln złotych do kwoty 14,6 mln złotych, 

5) zmniejszenie wydatków (801-80104-8030) o kwotę 30.000,00 złotych do kwoty 0,00 
złotych z tytułu wydatków na poręczenia i gwarancję. W związku z tym, że w dniu 4 lutego 
br. skończył się termin obowiązywania umowy na udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy 
Gminą a PKO BP SA, 

6) zwiększenie wydatków (900-90095-2719) o 5.000 złotych na pomoc finansową dla 
Samorządu Gminnego – Gminy Rawicz na przedsięwzięcie pn.: „Trasa „Rowerowe S5” 
szansą dla komunikacji bezemisyjnej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku”, 

7) zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł na 
zadanie majątkowe ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
Gminie Rydzyna – wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”. 

 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 3 i 4 do uchwały 

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 
 

Projekt przygotował: Referat Finansów i Budżetu UMiG w Rydzynie. 


