
Uchwała Nr II/12/2006 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 6 grudnia 2006r. 
 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 rok. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

/j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 165 i 184 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, póz. 2104/  

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

 

§ l. 

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXII/242/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r. z późniejszymi zmianami: wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 

14.964.801 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.” 

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 

15.953.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.” 

3. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 

599.772 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.” 

4. §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - 

deficyt budżetu - wynosi 988.654 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z 

emisji obligacji komunalnych, z zaciągniętych pożyczek oraz z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu j.s.t., w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan przychodów i 

rozchodów Gminy Rydzyna na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.” 

5. § 10 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego – ZKGiM 

w Rydzynie - do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w 

ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani 

zwiększenia dotacji z budżetu”. 

6. Dotychczasowe brzmienie §§ 10 i 11 otrzymuje odpowiednio numerację §§ 11 i 12. 

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik Nr 6 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. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


