
Zarządzenie Nr XXIX/2011 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 9 września 2011 roku 

 

 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje : 

 

§ 1 

W Uchwale Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr 

III/11 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr IV/11 z dnia 1 marca 2011 r., Nr VII/2011 z dnia 31 marca 

2011 r., Nr X/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr XI/2011 z dnia 19 maja 2011 r., Nr XIII/2011 

z dnia 31 maja 2011 r., Nr XVI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr XIX/2011 z 30 czerwca 2011 

r., Nr XXII/2011 z dnia 29 lipca 2011 r., Nr XXIII/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 

XXVIII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałami: Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w 

Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 r., Nr VI/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 

roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 kwotę dochodów zwiększa się o 

kwotę 7.578,00 zł do kwoty 21.504.462,46 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 

2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 kwotę dochodów na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 

roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 kwotę wydatków w wysokości 

zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł do kwoty  22.642.199,87 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł do kwoty 18.521.368,61 zł. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 

2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 kwotę wydatków na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami zwiększa się o kwotę 7.578,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 4 do dniniejszego 

zarządzenia. 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 

roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 dokonuje się zwiększenia planu 

dochodów budżetowych o kwotę 7.578,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji 

budżetowej: 



751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

7.578,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 7.578,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

7.578,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 

roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2011 dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków budżetowych o kwotę 7.578,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji 

budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

7.578,00 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu 7.578,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 346,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.632,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXIX/2011 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 9 września 2011 roku 

 

1. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-4/11 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 7.578,00 zł oraz planu 

wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 600,00 zł, § 4120 o kwotę 346,00 zł, § 4170 o 

kwotę 2.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.632,00 zł, § 4300 o kwotę 500,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 

zł. 

 
 


