
Druk Nr ….. 
Uchwała Nr  XLIV/…/2022 

Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia … lipca 2022 r. 

 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 2022r., poz.559), 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 2021r., poz.305 ze zm. Rada Miejska Rydzyny uchwala co 
następuje: 
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok  
w wysokości 49.392.514,55 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 47.027.260,57 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie 2.365.253,98 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 
2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:  „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 
63.902.382,36 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 44.742.795,52 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 19.159.586,84 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok w kwocie 19.159.586,84 
zł zgodnie z załącznikiem nr 4”. 
4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: 
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, 
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.500.000 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. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do uchwały RMR Nr XLIV/…/2022 z dnia .. lipca 2022 r. w sprawie zmian  
w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 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 24.437,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

 zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o kwotę 22.500,00 zł do kwoty 6.035.589,00 zł  
z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 

 zwiększenie dochodów (758-75801-2920) o kwotę 1.937,00 zł do kwoty 9.523.011,00 zł  
z tytułu subwencji ogólnej cześć oświatowa. 

 
 W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie 
wydatków o kwotę 24.437,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

 zwiększenie wydatków (900-90095-6060) o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
kosiarki na potrzebny UMiG w Rydzynie, 

 zwiększenie wydatków (801-80113-4170) o kwotę 1.937,00 zł do kwoty 71.937,00 zł na 
dowozy uczniów do szkół. 

 
W § 8 pkt. 1 uchwały budżetowej na 2022 rok, w związku z planową emisją obligacji komunalnych 
oraz rekomendacją emitenta PKO BP SA, dokonuje się jego zmiany i otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, 
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.500.000 zł.”. 
 

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2, a załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 
otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
Przygotował: 
Referat Finansowo-Budżetowy UMiG 


