
UZASADNIENIE 
 

Do uchwały Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 października 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 rok. 

 
 
 

Jako rezultat analizy wykonania planu dochodów i wydatków w trzech kwartałach br. 
proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie zmian planu po stronie dochodów budżetowych 
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej  uchwały). 

Ponadto do budżetu po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany w zakresie 
dotacji celowych: 

� na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2007 roku zmniejsza 
się dotację celową w dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2010 o kwotę 80.000 zł (na 
realizację zadania związanego ze świadczeniami rodzinnymi), 

� na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2007 roku 
zwiększa się dotację celową w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2030 o kwotę 1.837 
zł (przeznaczone  środki na dofinansowanie realizacji  programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”), 

� na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2007 roku 
zwiększa się dotację celową w dziale 801, rozdziale 80195, paragrafie 2030 o kwotę 1.271 
zł (na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach 
„programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – 
Podróże historyczne – kulturowe w czasie i przestrzeni”), 

� na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2007 roku 
zwiększa się dotację celową w dziale 750, rozdziale 75011, paragrafie 2010 o kwotę 2.500 
zł (środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych). 

Powyższe zmiany zostały jednocześnie ujęte po stronie wydatków budżetu.  
W zakresie wydatków majątkowych planuje się zwiększenie tegorocznych nakładów o 75.000 

zł, z czego: 

� 40.000 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie środków do kwoty 111.500 na zadanie 
związane z pobudowaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbcze, 
Tworzanki, 

� 10.000 zł planuje się przeznaczyć na poniesienie nakładów na objecie udziałów w 
związku z planowanym przystąpieniem do Samorządowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, 

� 25.000 zł planuje się przeznaczyć na zwiększenie tegorocznych nakładów na zadanie 
związane z budową świetlicy wiejskiej w Kłodzie do kwoty 154.210 zł. 

Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie zmian w zakresie wydatków związanych z 
wieloletnimi programami inwestycyjnymi i remontowymi z wyodrębnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2011, gdzie na zadania remontowe tj. 
remont świetlicy w miejscowości Kaczkowo i Moraczewo na 2008 rok planuje się zwiększyć 
nakłady o 40.000 zł (po 20.000 zł na każdą ze świetlic). 

Ponadto proponuje się Wysokiej Radzie zwiększenia wydatków o 6.200 zł w dziale 754, 
rozdziale 75412 na udzielenie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom.  

W związku z mniejszą niż pierwotnie planowano realizacją wydatków na obsługę długu 
proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków na to zadanie o kwotę 35.000 zł. Pozostałe 
zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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