
 
Druk Nr … 

Uchwała Nr  XXXI/…/2021 
 

Rady Miejskiej Rydzyny 
  

z dnia 13 kwietnia 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 2021, poz. 305) Rada Miejska 
Rydzyny uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXVII/193/2020 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 47.768.504,57 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 46.858.979,57 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 909.525,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w 
wysokości 57.262.648,89 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 45.667.223,89 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.595.425,00 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 1.898.425,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”. 
4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 9.494.144,32 zł zostanie sfinansowany 

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych.”. 
5. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 
10.694.144,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”. 
6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 
budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.436.636,00 zł; 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 951.500,00 zł; 

zgodnie z załącznikiem Nr 6.”. 
7. § 10. 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie 
125.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 188.289,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
8. § 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  w kwocie 
35.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 
90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 



10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
11. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
12. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 
12. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 
12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 XXXI/…./2021 z dnia 13 kwietnia 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 376.000,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

1) zwiększenie dochodów (010-01042-2710) o 20.000,00 złotych, dotyczy dochodów z tytułu 

pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XXVIII/509/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 20201 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jst w 2021 r.) w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych, 

2) zwiększenie dochodów (010-01042-6300) o 100.625,00 złotych, dotyczy dochodów z 

tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XXVIII/509/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 20201 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej jst w 2021 r.) w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych, 

3) zwiększenie dochodów (756-75621-0020) o 185.973,33 zł do kwoty ogółem 1.035.973,33 

zł, dotyczy dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, 

4) zmniejszenie dochodów (758-75801-2920) o 22.736,00 do kwoty 9.149.177,00 zł z tytułu z 
tytułu subwencji ogólnej – część oświatowa, oświatowej – zgodnie z pismem Ministra 
Finansów z dnia 9 lutego br., w  związku z uchwalaniem ustawy budżetowej na 2021 rok, 

5) zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 w kwocie 453.068,00 zł z tytułu 
dotacji celowej na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne, 

6) zmniejszenie dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 z wpływów z różnych dochodów 

393.130,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych na wychowanie przedszkolne,  

7) zwiększenie dochodów (851-85195-0970) o kwotę 16.500,00 zł z tytułu refundacji od 

Wojewody Wlkp. z tytułu prowadzenia infolinii oraz punktu informacji na temat szczepień, 

8) zwiększenie dochodów (854-85415-2030) o kwotę 5.700,00 zł z tytułu dotacji celowej na 

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 

W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie  
wydatków o kwotę 3.096.914,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

1) zwiększenie wydatków (010-01008-2830) o 15.000,00 zł  z przeznaczeniem na dotacje dla 
spółek wodnych (melioracyjnych) z Gminy Rydzyna,  

2) zwiększenie wydatków (010-01042-4300) o kwotę 25.000,00 złotych z przeznaczaniem na 
posadzenie alei miododajnych na terenie Gminy Rydzyna, 

3) zwiększenie wydatków (010-01042-6050) o kwotę 110.625,00 złotych z przeznaczaniem 
budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

4) zwiększenie wydatków (600-60014-6300) o kwotę 7.800,00 złotych do kwoty 82.800,00 
złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na Budowę chodnika w Robczysku z 
kwoty 25,0 tys. złotych do kwoty 32,8 tys. złotych, 

5) zwiększenie wydatków (600-60016-6050) w kwocie  1.550.000,00 zł na wydatki związane z 
przebudowa dróg na osiedlu Młyńska Góra w Rydzynie na 2 zadania tj.: „Przebudowa dróg 
gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie” - 1.450.000,00 złotych, 
oraz „Przebudowa ulic Ferrairego i Kilińskiego w Rydzynie- II etap,” – 100.000.00 złotych, 

6) zwiększenie wydatków (758-75814-8550) o 940.000,000 złotych z przeznaczeniem na 
spłatę długu w związku z otrzymanym przez Gminę Rydzyna spadkiem w grudniu 2019 r. 



Komornik Sadowy na koniec grudnia 2020 r. sporządził protokół spisu inwentarza, gdzie 
określono stan czynny na kwotę 932.570,60 złotych i bierny spadku 4.686.768,49 złotych. 
Wysokość stanu biernego znacznie przekracza wysokość stanu czynnego. Stan czynny, do 
której wysokości Gmina musi uregulować zobowiązania wynosi. 932.570,60 złotych.   
Jednocześnie Gmina złożyła skargę na czynności Komornika w zakresie wysokości wyceny 
poszczególnych składników majątku – określających stan czynny jako zawyżony, w 
przypadku nie podzielenia przez Sąd Rejonowy w Lesznie argumentacji na skargę Gmina 
będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań do wysokości stanu czynnego, 

7) zwiększenie wydatków (851-85111-6220) o kwotę 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na 
zakup karetki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, 

8) zwiększenie wydatków (851-85154) o kwotę 61.289,63 złotych w związku z 
niewykorzystaniem w 2020 r. środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

9) zwiększenie dochodów (854-85415-3240) o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc 

materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 

10) zwiększenie dochodów (900-90015-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty  200.000,00 

złotych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna, 

11) zwiększenie dochodów (900-90019-6230) o kwotę 15.000,00 zł do 55.000,00 złotych na 

dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

12) zwiększenie dochodów (900-90019-6050) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup sondy do pomiaru CHZT (oczyszczalnia ścieków), 

13) zwiększenie wydatków (900-90095-6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł na 

zadanie majątkowe ujęte w WPF pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę” 

14) zwiększenie dochodów (921-92109-4270) o kwotę 35.000,00 złotych na remont ośrodka 

kultury jako wkład własny, Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Samorządu 

Województwa Wlkp. w ramach programu „Kulisy kultury”. 

 

 W związku zwiększonymi wydatkami budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 2021r. 
i z wysokości 6.773.230,02 zł zwiększa się o kwotę 2.720.914,30 złotych do kwoty 9.474.144,32 

złotych i zostanie sfinansowany z dwóch źródeł: przychodami z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach w kwocie 61.289,63 złotych (niewykorzystane środki w 2020 r. na program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz przychodów z tytułu wolnych środki, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.659.624,67 
złotych.  

 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4-8 do uchwały 

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-7 do niniejszej uchwały. 
 
 
Projekt przygotował: 
Wojciech Antoniak – Skarbnik Gminy 


