
Uchwała Nr XXIX/190/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d  oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 
182, 184, 188 ust. 2, oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w Pyzdrach z  dnia  3  marca  2009r. 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok zmienionej Uchwałami Rady 
Miejskiej  w  Pyzdrach  Nr  XXVI/171/09  z  dnia  22  kwietnia  2009  roku, 
Nr XXVIII/180/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku, oraz Zarządzeniami: Nr II/09 z dnia 
31 marca 2009 roku, Nr VIII/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku, Nr X/09 z dnia 29 
czerwca 2009 roku, Nr XI/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku, Nr XII/09 z dnia 31 lipca 
2009 roku, Nr XIV/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Nr XV/09 z dnia 7 września 
2009 roku.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie  1  pkt.  2  kwotę  dochodów w wysokości  16.942.088,59  zł zastępuję  się  kwotą 

16.769.299,19 zł w tym:

       - dochody bieżące w kwocie 16.060.299,19 zł,

       - dochody majątkowe w kwocie 649.000,00 zł zastępuje się kwotą 709.000,00 zł.

2.W paragrafie 1 ust. 3 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia  3 marca 

2009 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 roku zmienia się wysokość dotacji 

celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kwotę  2.844.329,00 zł  zastępuje się 

kwotą 2.563.927,00 zł. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 6 do w/w uchwały 

i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W paragrafie 1 ust. 4 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w  Pyzdrach  z dnia  3 marca 

2009 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 roku kwotę dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.000,00 zł zastępuje się kwotą 

26.275,00  zł.  W  związku  z  uchwaloną  zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  10  do  Uchwały 

Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy 



i Miasta Pyzdry na 2009 roku i otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. 

4. W paragrafie  2  pkt.  1  kwotę  wydatków w wysokości 22.851.857,99  zł zastępuje  się  kwotą 

22.679.068,59 zł w tym:

  1) wydatki bieżące wynoszą 15.405.342,34 zł w tym na:           

   a) wynagrodzenia                                                                                              7.356.661,70 zł
   b) dotacje                                                                                                             883.228,00 zł
   c) wydatki na obsługę długu                                                                                 78.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                    7.283.726,25 zł.
5.  W paragrafie 2 ust. 3 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia 3 marca 

2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 roku zmienia się wysokość wydatków 

na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 

(związkom  gmin)  ustawami.  Kwotę  2.844.329,00  zł  zastępuje  się  kwotą  2.563.927,00  zł. 

W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 7 do w/w uchwały i otrzymuje brzmienie 

załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W paragrafie 5 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia 3 marca 2009 r. 

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 roku tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 217.018,00 zł zastępuje się kwotą 138.808,61 zł,

b)  celową  w  wysokości  5.000,00  zł  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu  zarządzania 

kryzysowego.

7.  W  załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia 

3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r. dokonuje się        zwiększenia 

planu dochodów budżetowych o kwotę   144.710,60 zł  w następujących  podziałkach klasyfikacji 

budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 27.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 27.000,00
020 Leśnictwo 17.800,00

02001 Gospodarka leśna 17.800,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 17.800,00

500 Handel 4.000,00
50095 Pozostała działalność 4.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 31.526,60

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.526.60



0690 Wpływy z różnych opłat 6.000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

25.526,60

750 Administracja publiczna 2.500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2.500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 
opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

3.000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat

3.000,00

852 Pomoc społeczna 55.384,00
85295 Pozostała działalność 55.384,00

2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej

55.384,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500,00
90095 Pozostała działalność 3.500,00

0830 Wpływy z usług 3.500,00
8.  W  załączniku   Nr  2  do  Uchwały Nr XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach z dnia 
3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r dokonuje się zwiększenia 
planu wydatków  budżetowych o kwotę  144.710,60 zł  w  następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej:

758 Różne rozliczenia 63.800,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 63.800,00

4810 Rezerwy 63.800,00

801 Oświata i wychowanie 25.526,60

80104 Przedszkola 25.526,60

4300 Zakup usług pozostałych 25.526,60

852 Pomoc społeczna 55.384,00

85295 Pozostała działalność 55.384,00
2813 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 17.000,00



dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom

2823 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

38.384,00

9.  W  załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia 
3  marca  2009  r.  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2009  r.  dokonuje  się 
zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 317.500,00 zł  w następujących  podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:
801 Oświata i wychowanie 30.012,00

80195 Pozostała działalność 30.012,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

30.012,00

852 Pomoc społeczna 287.488,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone

279.154,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

279.154,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz świadczenia rodzinne-zadania 
zlecone

1.248,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżącychz zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami

1.248,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.086,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

7.086,00

10.  W  załączniku   Nr  2  do  Uchwały Nr XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach z dnia 
3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r dokonuje się zmniejszenia 
planu wydatków  budżetowych o kwotę  317.500,00 zł  w  następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej:

801 Oświata i wychowanie 30.012,00
80195 Pozostała działalność 30.012,00

4300 Zakup usług pozostałych 30.012,00
852 Pomoc społeczna 287.488,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone

279.154,00



3110 Świadczenia społeczne 270.779,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.378,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 137,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
2.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz świadczenia rodzinne-zadania 
zlecone

1.248,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.248,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.086,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.175,88

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 460,12
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
500,00

11.W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 

2009 roku  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok dokonuje się przeniesień między 

działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dz. Rozdz. § Zmniejszyć Zwiększyć
010 01010 6050 116.938,79 -
600 60016 4270 - 354.000,00

6050 312.461,21 10.000,00
630 63003 6050 - 5.000,00
750 75022 4210 1.200,00 -

75023 4140 9.000,00 -
754 75404 3000 10.000,00 -

75412 2820 - 11.130,00
4210 - 5.000,00

757 75702 8070 42.000,00 -
758 75818 4810 15.000,00 870,00
801 80104 6050 - 10.400,00
851 85154 4210 - 10.000,00
852 85202 4330 - 33.000,00



85212 4300 600,10 -
(zad. zlecone) 4440 - 600,10
85219 4270 - 3.000,00

4300 3.000,00 -
85295 2823 - 5.711,00

2833 - 6.850,00
4303 34.053,00 -

900 90095 4210 - 10.000,00
6050 20.000,00 -
6060 - 70.000,00

921 92109 2480 - 6.000,00
2803 - 14.040,00

92118 2803 - 7.452,00
92195 4210 - 1.200,00

Razem: 564.253,10 564.253,10

12. W paragrafie 2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 

roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2009  rok  kwotę  wydatków  majątkowych 

w  2009  roku  w  wysokości  7.637.726,25 zł  zastępuje  się  kwotą  7.283.726,25  zł. W związku 

z  uchwaloną  zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  4  do  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok 

i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

13. W paragrafie 3 ust. 1  do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 

2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok kwotę wydatków na realizację 

zadań  określonych  w  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych 

w wysokości 67.900,00 zł zastępuje się kwotą 73.838,39 zł.

14.  W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3  do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok kwota wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4.230.359,03 zł zastępuje się kwotą 5.630.980,22 

zł w związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 12 do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 

rok i otrzymuje brzmienie  załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

15. W paragrafie 8 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku 

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok kwotę dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań  zleconych  do  realizacji  pozostałym  jednostkom  niezaliczanym  do  sektora  finansów 



publicznych na 2009 rok w wysokości 60.402,00 zł zastępuje się kwotą 140.477,00 zł. W związku 

z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 11 do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok 

i otrzymuje brzmienie  załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

16.W paragrafie 8 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku 

w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2009  rok  zmieniają  się  kwoty  przychodów 

i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  W  związku 

z  uchwaloną zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  5  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok 

i otrzymuje brzmienie  załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§  3
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy i  Miasta  Pyzdry 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                            

Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                                                      / - / Mieczysław Podlewski


