
Zarządzenie Nr XLVI/2011 Burmistrza Pyzdr 
 

z dnia 27 grudnia 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., Nr XXIX/2011 z dnia 9 września 2011 r., Nr 
XXXII/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr XXXIII/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 
XXXV/2011 z dnia 17 października 2011 r., Nr XXXVIA/2011 z dnia 31 października 2011 r., 
Nr XLI/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr XLIII/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., Nr 
XLIV/2011 z dnia 30 listopada 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., Nr VII/55/2011  
z dnia 29 września 2011 r, Nr VIII/69/2011 z dnia 28 października 2011r., Nr IX/79/2011 z dnia 
7 grudnia 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 w wysokości 
22.436.977,26 zł zwiększa się o kwotę 13.716,00 zł do kwoty 22.450.693,26 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.716,00 zł do kwoty 18.711.107,36 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 13.716,00 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 
23.574.714,67 zł zwiększa się o kwotę 13.716,00 zł do kwoty  23.588.430,67 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.716,00 zł do kwoty 19.568.699,26 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 13.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 
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 13.716,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 13.716,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

12.000,00 

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

12.000,00 

 85295  Pozostała działalność 1.716,00 

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

1.716,00 

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 13.716,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 13.716,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

12.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 12.000,00 

 85295  Pozostała działalność 1.716,00 

  3110 Świadczenia społeczne 1.716,00 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 
 
 
 

Burmistrz Pyzdr 
/-/ Krzysztof Strużyński  



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XLVI/2011 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 27 grudnia 2011 roku 

 
 
 
 
1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-533/11 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212  § 2010 o kwotę 12.000,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 12.000,00 zł. 
2. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1.716,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 1.716,00 zł. 
 
 

 

 

 
Burmistrz Pyzdr 
/-/ Krzysztof Strużyński  

 


