
Uchwała Nr  VII/54/2007 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

 
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 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. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska 
Rydzyny uchwala co następuje:   

 
 

§  1. W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr III/20/2006  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r. z późniejszymi zmianami: 
 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
1. §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 
15.596.528  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.” 

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 
16.530.026 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.” 

 3.    §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 
1) wydatki bieżące w wysokości 13.427.721 zł, w tym na:   
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  6.626.095 zł,  
b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

c) wydatki na obsługę długu 161.380 zł, 
2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 3.102.305 zł. 

4. § 2 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w 
latach 2007-2011 w kwocie 2.402.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”. 

7. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Deficyt budżetu w kwocie 933.498 zł zostanie 
sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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” 

8. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.233.498 zł,  

z tego na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 933.498 zł.” 
 
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej 
uchwały. 



10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej 
uchwały  
13. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  
14. 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. 
 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


