
UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr IV/29/2006 Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: 

zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007r. 

 

 

Proponuje się dokonanie zmian budżetu po .strome dochodów i wydatków budżetowych na 
2007 rok. 

Zwiększa się dochody o 95.000 zł do kwoty 15.094.858 zł z tytułu podatków lokalnych w 
dwóch pozycjach: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 80.000 zł oraz 
podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 15.000 zł. 

Zwiększa się wydatki o 245.000 zł do kwoty 15.557.975 zł z tytułu: wzrostu wydatków na 
diety dla sołtysów o 15.000 zł, zwiększenia środków na zadania realizowane w porozumieniu z 
Miastem Lesznem i MZO Sp. z o.o. w Lesznie o 110.468 zł na oba projekty oraz zwiększa się 
środki na zadanie kanalizacyjne w Rydzynie o 150.000 zł w związku z otrzymaniem pożyczki z 
WFOŚiGW w Poznaniu. Ponadto wprowadza się do budżetu zadanie związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Kłodzie (dokumentacja techniczna) w kwocie 80.000 zł. Dokonuje się 
zmian w załączniku „WPI" zwiększając środki na budowę środowiskowej hali sportowej w 
Rydzynie w 2008 roku o 400.000 zł. 

W budżecie na 2007 tok zwiększa się przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w 
Poznaniu w wysokości 150.000 zł, na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Rydzynie (na 
zapleczu ulicy Poniatowskiego) i w związku z tym wzrośnie deficyt budżetu do kwoty 463.117 zł. 
Pożyczkę planuje się zaciągnąć w II półroczu br. w związku z czym nie ma potrzeby zwiększania 
środków na obsługę długu w tegorocznym budżecie. 

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006 roku 
proponuje się Wysokiej Radzie upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do przekazania 
uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rydzyna do zaciągania zobowiązań z  
tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


