
Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XX/2011 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 21 lipca 2011 roku 

 

1. W związku z planowanym wprowadzeniem oszczędności z zakresu kultury, sportu i promocji, 

polegających przede wszystkim na organizowaniu imprez kulturalnych na niższym poziomie, tj. 

zapraszanie gwiazd o mniejszym formacie, wraz z całą oprawą towarzyszącą dokonuje się 

następujących zmian: 

- w wierszu 2 - w latach 2012-2013  kwoty wydatków bieżących w wysokości 16.147.550,00 zł i 

16.580.228,00 zł zastępuje się odpowiednio kwotami 16.077.550,00 zł i 16.510.228,00 zł, 

- w wierszu 15a - maksymanlny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w latach 2011-2014 

w wysokościach 5,15%, 1,72%, 1,37%, 3,38% zastępuje się odpowiednio wskaźnikami 5,91%, 

2,49%, 2,18%, 3,64%. 

2. W związku z nienaliczaniem do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatków 

sklasyfikowanych w paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wprowadza sie 

nastepujące zmiany: 

- w wierszu 2a - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2011 kwotę w wysokości 

8.970.035,47 zł zastępuje się kwotą 8.953.129,47 zł. 

3. W związku z zarządzoną zmianą w wierszu 11 - przychody (kredyty, pożyczki, emisje, 

obligacje) dla lat 2012-2013 wykazane w kwotach 2.471.225.87 zł i 894.346,80 zł zastepuje się 

odpowiednio  kwotami 2.401.225,87 zł i 824.346,80 zł. 

4. W oparciu o zarządzone zmiany  w wierszu 13 - kwota długu dla lat 2012-2024 kolejno 

kwoty: 5.621.887,74 zł, 5.859.615,74 zł, 5.950.543,74 zł, 5.409.643,74 zł, 4.868.743,74 zł, 

4.327.843,74 zł, 3.786.943,74 zł, 3.246.043,74 zł, 2.705.143,74 zł, 2.164.243,74 zł, 1623.343,74 

zł, 1.082.443,74 zł, 541.543,74 zł zastępuje się kolejno kwotami: 5.551.887,74 zł, 5.719.615,74 

zł, 5.810.543,74 zł, 5.269.643,74 zł, 4.728.743,74 zł, 4.187.843,74 zł, 3.646.943,74 zł, 

3.106.043,74 zł, 2.565.143,74 zł, 2.024.243,74 zł, 1.483.343,74 zł, 942.443,74 zł, 401.543,74 zł. 

5. W związku z zarządzoną zmianą zmienia się w wierszu 7 - spłata i obsługa długu dla roku 

2025 kwotę 601.543,74 zł zastępuje się kwotą 461.543,74 zł, a wierszu 7a - rozchody z tytułu 



spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 541.543,74 zł zastępuje 

się kwotą 401.543,74 zł. 

6. W wyniku zarządzone zmiany w wierszu 8 - inne rozchody dla roku 2025 kwotę 9.689.511,52 

zł zatępuje się kwotą 9.829.511,52 zł. 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński 


