
Uchwała Nr III/18/2006 

Rady Miejskiej Rydzyny 

 z dnia 28 grudnia 2006 

 

 

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, póz. 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 

15.039.597 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.” 

2. §1 ust.2 pkt l otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie w kwocie 2.633.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.” 

3. §2 ust.l otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 

16.028.251 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.” 

4. §2 ust.2 pkt l otrzymuje brzmienie: „wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.633.065 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.” 

5. §2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 

630.722 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.” 

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr l zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały. 

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

8. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik Nr 5 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 


