
UCH W ALA Nr LIII.274.2022 

RADY GMINY RYBNO 
z dnia 13 czerwca 2022 roku 

zmieniająca U chwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca I 990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) i art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 202 Ir. poz. 305, poz.1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, 
poz.2054 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Rybno na rok 2022 Nr XLVI.225.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 
2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

I. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 134.776,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi
26.112.109,70 zł,

I) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.776,00 zł tj. do kwoty 17.730.767,09 zł ,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 8.381.342,61 zł ,

zgodnie z Załącznikiem nr I do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185.976,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi
38.746.724,41 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.776,00 zł, tj. do kwoty 17.559.828,71 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 O 1.200,00 zł, tj. do kwoty 21.186.895, 70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o
kwotę 51.200,00 zł
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022r.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2
§3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.634.614,71 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 903 w
kwocie 1.312.814,00 zł,
- pożyczek w kwocie 410.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 4.445.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.686.011,02 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.780.789,69 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 13.160.044,60 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 525.429,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno. 

§4
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