
 

          Uchwała  Nr XXX/252/2014 

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w 

Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1  

W Uchwale Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 

roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 zmienionej 

Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr: XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., 

Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 maja 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr  

II/2014 z dnia 20 stycznia 2014r., Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014r., Nr V/2014 z dnia 

12 marca 2014r., Nr VIa/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr IX/2014 z dnia 31 marca 2014 

r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., Nr 

XIX/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r.  

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 kwotę dochodów w wysokości 21.026.841,29 zł zwiększa się o kwotę 

28.456,61 zł do kwoty 21.055.297,90 zł, w tym: 

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.817,00 zł do kwoty 20.647.575,29 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 39.273,61 zł do kwoty 407.722,61 zł. 

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014  kwotę wydatków w  wysokości 22.643.815,63 zł zwiększa się o kwotę 

28.456,61 zł do kwoty 22.672.272,24 zł,w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.683,00 zł do kwoty 19.570.330,29 zł, 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.773,61 zł do kwoty 3.101.941,95 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 39.273,61 zł 

w nastepujących podziałkach klasyfikacji budzetowej: 

 

 

 



900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

27.632,00 

 90095  Pozostała działalność 27.632,00 

  6208 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków,            

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności           

w ramach budżetu środków europejskich 

27.632,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

11.641,61 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

11.641,61 

  6208 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków,            

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności           

w ramach budżetu środków europejskich 

11.641,61 

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 dokonuje sie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 39.273,61 zł 

w nastepujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

27.632,00 

 90095  Pozostała działalność 27.632,00 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.632,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.641,61 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  11.641,61 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.641,61 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.817,00 zł 

w nastepujących podziałkach klasyfikacji budzetowej: 

758   Różne rozliczenia 10.817,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 

10.817,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.817,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 10.817,00 zł 

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 



758   Różne rozliczenia 10.817,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 10.817,00 

  4810 Rezerwy 10.817,00 

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami 

wydatków:   

Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

750 75023 6050 402,81 - 

  6060 - 402,81 

758 75818 6800 - 24.213,95 

801 80101 4270 - 29.500,00 

  6050 29.500,00 - 

900 90001 6050 - 60.000,00 

  6059 91.323,54 - 

 90095 6050 14.000,00 - 

  6059 - 14.852,20 

921 92109 6059 - 6.257,39 

RAZEM   135.226,36 135.226,35 

8. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ufp w wysokości 9.463,05 zł zastępuje się kwotą 48.736,66 zł. 

9. W paragrafie 2 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 kwotę   wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 

1.628.533,34 zł zastępuje się kwotą 1.597.593,00 zł. 

10. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

zmienia się załacznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.    

11. W paragrafie 5 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

12. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2014 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 213.758,95 zł zastępuje się kwotą 

202.941,95 zł. 

13.W paragrafie 15 pkt 3 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 



rok 2014 kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 

13.756,80 zł zastępuje się kwotą 37.970,75 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXX/252/2014 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 

1. W oparciu o pismo od Ministra Finansów nr ST3/4826/14-46/DWX/14/RWPD- 

107819 zmniejsza się dochody w dz. 758 rozdz. 75807 par. 2920 o kwotę 10.817,00 zł i 

oraz wydatki w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 10.817,00 zł. 

2. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 02356-6930-

UM1540079/14 zwiększa się plan dochodów wdz. 921 rozdz. 92109 par. 6208 o kwotę 

11.641,61 zł i plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6058 o kwotę 11.641,61 zł.   

3.  W oparciu o umowę o przynanie pomocy nr 02359-6930-UM1540085/14 zwiększa 

sie plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6208 o kwotę 11.368,00 zł i plan 

wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6058 o kwotę 11.368,00 zł. 

4. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 02357-6930-UM1540078/14 

zwiększa się plan dochodów wdz. 900 rozdz. 90095 par. 6208 o kwotę 7.568,00 zł i 

plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6058 o kwotę 7.568,00 zł. 

5. W oparciu o umowe przyznania pomoc nr 02358-6930-UM1540083/14 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6208 o kwotę 8.696,00 zł i plan wydatków 

w dz. 900 rozdz. 90095 par. 6058 o kwotę 8.696,00 zł.  

6. Na podstawie analizy budzetu dokonuje sie przeniesień między działami, rozdziałami 

i paragrafmi wydatków na kwotę 135.226,35 zł. 

   
 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński 


