
UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr V/40/2007 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie:  
zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007r. 

 
Proponuje się dokonanie zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 

rok.  

Zwiększa się dochody o 426.200 zł do kwoty 15.521.058 zł. Główne pozycje wzrostu dochodów 

to zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (pismo F.B.I-2.3010-6/07) o kwotę 225.200 

zł na realizację zadań pn. świadczenia rodzinne oraz wzrost planowanych dochodów ze sprzedaży mienia 

komunalnego w kwocie 258.060 zł. W wyniku przeprowadzonych przetargów w miesiącu lutym Gmina 

sprzedała składniki majątkowe na kwotę 145.600 zł. Planuje się, że w roku bieżącym zostanie 

przygotowanych do sprzedaży około 10 nieruchomości gruntowych (pod zabudowę mieszkaniową), 

ponadto przygotowany jest kolejny przetarg nieruchomości znajdujących się w strefie przemysłowej. 

Ponadto w zakresie dochodów ulegają zmianie niektóre pozycje w zakresie wysokości dotacji celowych 

zgodnie z ww. pismem. Gmina 19 lutego br. otrzymała pismo od Ministra Finansów w zakresie 

ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2007 rok oraz planowych udziałów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. W zakresie subwencji ogólnej cześć oświatowa Gmina otrzymała mniej o 58.104 zł od 

pierwotnie planowanej, w zakresie części równoważącej wzrost wyniósł 318 zł do wielkości planowanej. 

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozuje się dochody 

mniejsze o 30.274 zł w stosunku do pierwotnie planowanych.  

Zwiększa się wydatki o 576.200 zł do kwoty 16.134.175 zł. Proponuje się Wysokiej Radzie 

przeznaczyć 200.000 zł na drogi powiatowe i gminne. W zakresie dróg powiatowych  planuje się udzielić 

dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 80.000 zł na kontynuację 

programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w zakresie dróg gminnych 120.000 zł 

planuje się przeznaczyć na przebudowę przepustu drogowego na rowie rydzyńskim w ciągu drogi 

wewnętrznej  - na ul. Przemysłowej w Rydzynie. Zadanie to będzie służyć poprawie warunków 

komunikacji w strefie przemysłowej, poza tym powinno zwiększyć atrakcyjność gruntów przeznaczonych 

do sprzedaży w obrębie tego terenu. Prócz tego proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenia środków na 

zadanie związane z budową stacji zlewnej ścieków w Dąbczu dla okolicznych wsi o 150.000 zł, w związku 

z otrzymaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.  

W budżecie na 2007 rok zwiększa się przychody o 150.000 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w 

Poznaniu do wysokości 300.000 zł, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji zlewnej 

kanalizacji sanitarnej w Dąbczu – do zlewu ścieków sanitarnych bytowych ze wsi Maruszewo, Nowawieś, 

Tworzanice, Tworzanki i Przybin” i w związku z tym wzrośnie deficyt budżetu do kwoty 613.117 zł. 

Pożyczkę planuje się zaciągnąć w II półroczu br. w związku z czym nie ma potrzeby zwiększania środków 

na obsługę długu w tegorocznym budżecie. 
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