
Druk Nr 348 

Uchwała Nr XLV/…/2022 

Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 9 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 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 ze zm.) Rada Miejska 
Rydzyny uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 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 XLV/…/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 9 sierpnia 2022 roku  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Rydzyna na lata 2022 – 2038 ze zm. 

  
Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 polegające na: 

 zwiększeniu nakładów w 2022r. o kwotę 0,3 mln złotych do kwoty ogółem 11,4 mln 
złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Rydzynie”, 

 zwiększeniu nakładów w wysokości po 200 tys. złotych rocznie do kwoty 700 tys. zł w 
latach 2023-2024 na przedsięwzięcie bieżące pn.: „Dowóz uczniów do szkół”, zmiana ta 
pozwoli wyłonić wykonawcę zadania w ogłoszonym przetargu nieograniczonym. 

 Ponadto w przedsięwzięciach w związku z podpisanymi umowami dokonuje się korekty 
limitów zobowiązań. 

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.  

W związku z tym zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami 
przyjętych wartości dołączanymi do uchwały. 
 
 
Przygotował: 
Referat Finansowo-Budżetowy UMiG 
 
 
 


