
Druk Nr … 

Uchwała Nr XXXI/…/2021 

Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 13 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Rydzyna na lata 2021-2036 ze zm. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Rydzyny 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały XXXI/…./2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13 kwietnia 2021 roku w 

sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 

2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 

2021 – 2036 ze zm. 

 
Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów) 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. polegające na: 

 zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę w 2021r. 
z kwoty 100 tys. zł do kwoty 200 tys. złotych, 

 wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym tj. „Dotacja dla 
Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 złotych w 2022 roku 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na 
odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”, 

   wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o charakterze majątkowym tj. „Przebudowa 
drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap 1, etap 2, etap 3”. Gmin planuje złożyć  
wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na 
realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej 
wykonywanie przedsięwzięcia. 

Oprócz tego dokonano zmiany wyniku finansowego tegorocznego budżetu związanego ze 
zwiększeniem deficytu budżetu i wprowadzeniem po stronie przychodów z tytułu: wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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, celem zrównoważenia budżetu. 

W związku z tym zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami 
przyjętych wartości dołączanymi do uchwały. 
 
 
 
Projekt przygotował: 
Wojciech Antoniak – Skarbnik Gminy 
 


