
Druk Nr 274 
Uchwała Nr  XXXV/…/2021 

Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 26 października 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 2021 r., poz. 1372), 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 52.189.724,16 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 49.989.385,70 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 2.200.338,46 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w 
wysokości 61.693.868,48 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 48.049.144,58 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.634.723,90 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. §2 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem 
przedsięwzięć ujętych w WPF,  w kwocie 4.374.723,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”. 
4. § 12. otrzymuje brzmienie: „ Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 267.236,02 zł, 
2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 10.400,00 zł, 
3) celową  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  

130.000,00 zł.”. 
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
7. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
8. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 
9. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 
10. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 XXXV/…/2021 z dnia 26 października 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 253.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

1. Zwiększenie dochodów (756-75616-0500) o kwotę 230.000,00 złotych do kwoty ogółem 
860.000,00 zł, dotyczy dochodów wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od 
osób fizycznych, 

2. Zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 22.400,00 zł do kwoty 9.171.577,00 zł, 
dotyczy zwiększenia w części oświatowej subwencji ogólnej. 

 
 W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie 
wydatków o kwotę 253.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 
 

1. Zwiększenie wydatków (801-80101) o kwotę 22.400,00 zł do kwoty 18.784.556,300 złotych 
zł z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla 3 szkół podstawowych, 

2. Zwiększenie wydatków (853-85395-6010) o kwotę 15.000 zł jako nowe zadanie majątkowe 
pn. „Objęcie przez Gminę Rydzyna udziału członkowskiego w spółdzielni  „Zielona Kłoda 
– Spółdzielnia Socjalna”, 

3. Zwiększenie wydatków (758-75818-4810) o kwotę 215.950,00 zł do kwoty 267.236,02 
złotych na zwiększenie rezerwy ogólnej. 

 
Zmianie ulega załącznik nr 4 „Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, za wyjątkiem 

przedsięwzięć ujętych w WPF” do uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok, , gdzie dokonuje się 
korekt wysokości nakładów finansowych na poszczególne zadania, oraz wprowadza się korekty 
nakładów na zadania na poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załączniki nr 4, 7,9 i 10 do uchwały 

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr  3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 
 


