
Druk Nr 292 
Uchwała Nr  XXXVIII/…/2021 

Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) 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 56.511.643,73 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 53.411.305,27 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 3.100.338,46 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.788.614,32 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.”. 
3. § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 
8.270.614,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”. 
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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 XXXVIII/…/2021 z dnia 28 grudnia 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 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
Zwiększenie dochodów (758-75802-6280) o kwotę 900.000,00 zł, dotyczy uzupełnienia subwencji 
ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zgodnie 
z pismem MF ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada br.). Wydatkowanie ww. środków nastąpi w 
latach 2022-2024 po 300 tys. złotych rocznie, na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej i zadanie zostanie ujęte w WPF. 
Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji są zawarte w art.70f i 
70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz.U. z 2021, poz. 1672 ze zm.). 
Zgodnie z pismem z MF - ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w  latach 2021-
2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż 
równowartość otrzymanej pomocy. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków 
gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki 
finansowej.  

 W związku zwiększonymi dochodami budżetowymi zmianie ulega deficyt budżetu na 
2021r. i z wysokości 7.688.614,32 zł zmniejsza się o kwotę 900.000,00 złotych do kwoty 
6.788.614,32 złotych. 

 W związku ze zmniejszonym deficytem, w celu zrównoważenia budżetu zmniejszeniu ulegają 
przychody budżetu - ogółem do kwoty 8.270.614,32 złotych, w z tytułu wolnych środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z wysokości 1.136.094,67 złotych o 
kwotę 900.000,00 złotych do kwoty 236.094,67 złotych.  

 
Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, a załącznik nr 5 do uchwały budżetowej 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
Projekt przygotował: 
Wojciech Antoniak – Skarbnik Gminy 

 


