
      

        Uchwała  Nr II/9/2014  

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 29 grudnia 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., Nr XXX/252/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 

XXXI/22/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr XXXII/269/2014 z dnia 22 października 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., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XXIX/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r., Nr XXXIII/2014 z dnia 25 sierpnia  2014 r., Nr XXXIV/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 

r., Nr XXXV/2014 z dnia 15 września 2014 r.,Nr XXXVI/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 

XXXVII/2014 z dnia 01 października 2014 r., Nr XXXVIII/2014 z dnia 23 października 2014 

r., XLI/2014 z dnia 29 października 2014 r., XLII/2014 z dnia 31 października 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 22.103.442,63 zł zwiększa się o kwotę 289.942,20 zł do kwoty 

22.393.384,83 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.955,00 zł do kwoty 21.621.519,88 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 242.987,20 zł do kwoty 771.864,95 zł.  

2. 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 zfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w 

wysokości 95.456,66 zł zastepuje się kwotą 338.443,86 zł. 

3. 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 23.720.416,97 zł zwiększa się o kwotę 46.955,00 zł do kwoty 

23.767.371,97 zł,w tym: 



- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.955,00 zł do kwoty 20.784.156,23 zł. 

4. 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 289.942,20 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

758   Różne rozliczenia 46.955,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

46.955,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46.955,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

242.987,20 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 242.987,20 

  6208 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

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

i 6 ustawy, lub płtności w ramach środków 

europejskich 

242.987,20 

5. 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 46.955,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

801   Oświata i wychowanie 46.955,00 

 80101  Szkoły podstawowe 46.955,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.955,00 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

20.000,00 

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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

801 80101 2820 - 693,00 

  4240 693,00 - 

RAZEM   693,00 693,00 

 

7. 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  

łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w kwocie 591.492,48 zł zwiększa się do 

kwoty 834.479,68 zł, w związku z uchwaloną zmianą 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 1 do niniejszej uchwały.  



8. W paragrafie 7 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 

zmienia się załącznik nr 8 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.  

9. W paragrafie 8 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 sie plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 

1) przychody w wysokości 2.862.565,32 zł zastępuje się kwotą 2.897.565,32 zł, 

2) koszty w wysokości 2.862.565,32 zł zastepuje się kwotą 2.897.565,32 zł, zgodnie z 

załacznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 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  

/-/Elżbieta Kłossowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uzasadnienie 

do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 grudnia 2014 roku 

 

1. W oparciu pismo Ministra Finansów nr ST%/4822/42g/BKU/14 dokonuje się 

zwiększenia dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 46.955,00 zł i planu 

wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 26.955,00 zł i par. 4240 o kwotę 

20.000,00 zł. 

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

i paragrafmi wydatków na kwotę 693,00 zł. 

   

 
 


