
Druk Nr …. 
Uchwała Nr  XLV/…/2022 

Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 9 sierpnia 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 49.993.554,28 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 47.628.300,30 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 64.503.422,09 zł, z tego: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 45.043.835,25 zł, 
2) wydatki majątkowe w wysokości 19.459.586,84 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
3. §2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na 2022 rok w kwocie 
19.459.586,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”. 
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
7. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 XLV/…/2022 z dnia 9 sierpnia 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 306.515,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1) m.in. z następujących tytułów: 

 zwiększenie dochodów (700-70005-0470) o kwotę 46.347,00 zł z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu na rzecz Finadvice Polska Sp. z o.o. w związku z budową 
infrastruktury technicznej (linii kablowych), 

 zwiększenie dochodów (756-75615-0310) o kwotę 56.353,00 zł do kwoty 6.091.942,00 zł z 
tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 

 zwiększenie dochodów (756-75615-0500) o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł z 
tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 
 W zakresie wydatków budżetowych proponuje się dokonanie zmian (ogółem zwiększenie 
wydatków o kwotę 306.515,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2) m.in. z następujących tytułów: 

 zwiększenie wydatków (801-80101-6050) o kwotę 300 tys. zł do kwoty 11,4 mln zł w br. 
na zadanie związane z przebudową i rozbudową szkoły podstawowej w Rydzynie, 
zwiększone nakłady związane są z ostatecznym rozliczeniem poszczególnych robót, które 
nastąpiły w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego i 
faktycznie wykonanych robót (branża budowlana, sanitarna i elektryczna), 

 zwiększenie wydatków (900-90095-4300) o kwotę 6.515,69 zł do kwoty 342.240,09 zł w 
przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych w dziale gospodarka komunalna . 

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

budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 3-4 do niniejszej uchwały. 
 
Przygotował: 
Referat Finansowo-Budżetowy UMiG 


