
Uchwała  Nr III/9/10 

     Rady Miejskiej  w Pyzdrach 

     z dnia 30 grudnia 2010 roku 

 
 
w sprawie: zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 
§ 1  
 
W Uchwale Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w 
sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok zmienionej Uchwałami: Nr 
XXXIV/223/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr XXXV/242/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr 
XXXVI/251/10 z dnia 8 lipca 2010 r.  oraz Zarządzeniami: Nr IV/10 z dnia 29 marca 2010 r., 
Nr VI/10 z 31 marca 2010 r., Nr IX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr X/10 z dnia 20 maja 
2010 r., Nr XII/10 z dnia 31 maja 2010 r. , Nr XIV/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., Nr XV/10 z 
dnia 18 czerwca 2010 r., Nr XVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr XIX/10 z dnia 30 lipca 
2010r., Nr XXIII/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r., Nr XXIV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 
XXV/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr XXVI/10 z 30 września 2010 r., Nr XXVII/10 z 19 
października 2010 r., Nr XXVIII/10 z 29 października 2010 r., Nr XXXII/10 z 15 listopada 
2010 r., Nr XXXIII/10 z 30 listopada 2010 r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 kwotę dochodów 
w wysokości 18.945.023,28 zł zastępuje się kwotą 19.368.227,06 zł, w tym dotacja na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w kwocie 450,00 zł, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 18.465.498,02 zł, w tym dotacja na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
450,00 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 902.729,04 zł, w tym środki na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
186.529,48 zł 

2. W paragrafie 1 pkt. 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 zmienia się 
wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 
Kwotę 3.942.553,00 zł zastępuje się kwotą 3.860.685,00 zł.W związku z uchwaloną zmianą 
zmienia się załącznik nr 4 do w\w uchwały i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do 
niniejszej uchwały. 



3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 kwotę wydatków 
w wysokości 24.823.865,69 zł zastępuje się kwotą 23.057.238,51 zł, w tym na wydatki na 
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie w kwocie 3.327.664,58 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 18.675.733,04 zł, w tym na programy finansowane z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie w kwocie 600,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

- wydatki majątkowe w wysokości 6.324.646,08 zł zastępuje się kwotą 4.381.505,47 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie w kwocie 
3.327.067,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

4. W paragrafie 2 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 zmienia się 
wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kwotę 3.942.553,00 zł zastępuje się kwotą 
3.860.685,00 zł. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 4 do w\w uchwały i 
otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 505.071,78 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 79.000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 79.000,00 

  6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

79.000,00 

500   Handel 1.800,00 

 50095  Pozostałą działalność 1.800,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1.800,00 

600   Transport i łączność 301.481,08 

 60016  Drogi publiczne gminne 301.481,08 

  6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

129.295,60 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

172.185,48 

750   Administracja publiczna 450,00 



 75001  Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
powiatu) 

450,00 

  2007 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 płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

433,00 

  2009 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 płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

17,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

3.300,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 

3.300,00 

  0490 Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

3.300,00 

758   Różne rozliczenia 43.182,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

43.182,00 

  2920 Subwencje ogóle z budżetu państwa 43.182,00 

852   Pomoc społeczna 3.100,00 

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

3.100,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1.700,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

1.400,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

72.758,70 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48.208,00 

  6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 

48.208,00 



(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 10.146,74 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 10.146,74 

 90095  Pozostała działalność 14.403,96 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

59,96 

  6298 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

14.344,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 189.246,70 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

750   Administracja publiczna 450,00 

 75001  Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administacji rządowej 

450,00 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 433,00 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 

758   Różne rozliczenia 188.796,70 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 188.796,70 

  4810 Rezerwy 188.796,70 

7. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 dokonuje się 
zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 81.868,00 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 81.868,00 

 85295  Pozostała działalność 81.868,00 

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

81.868,00 

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010 dokonuje się 
zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.955.873,88 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.000,00 



  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

6.147,54 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3.852,46 

801   Oświata i wychowanie 1.303.524,40 

 80104  Przedszkola 1.303.524,40 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.303.524,40 

852   Pomoc społeczna 81.868,00 

 85295  Pozostała działalność 81.868,00 

  3110 Świadczenia społeczne 81.868,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

560.481,48 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 475.729,77 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

214.378,98 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

261.350,79 

 90095  Pozostała działalność 84.751,71 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

84.751,71 

9. W  załączniku  Nr  2  do  Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

21 stycznia 2010  r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 r. dokonuje się 

przeniesień między  rozdziałami i paragrafami wydatków: 

 

Dział Rozdział  §  Zmniejszyć Zwiększyć 

010 01010 6058 0,69 - 

  6059 - 37.721,52 

600 60016 6050 582.344,77 - 

  6058 - 172.185,48 

  6059 - 410.159,29 

750 75001 4219 - 150,00 

 75023 4210 150,00 - 



754 75412 6050 151.412,89 - 

  6058 - 104.700,00 

  6059 - 46.712,89 

758 75818 4810 - 35.866,73 

  6800 - 28.425,27 

854 85415 3240 66.732,00 - 

900 90001 6058 0,20 - 

  6059 - 90.295,49 

 90015 4260 - 100.000,00 

 90095 6050 228.016,12 - 

926 92601 6050 - 2.440,00 

RAZEM:   1.028.656,67 1.028.656,67 

10. W paragrafie 2 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok kwotę wydatków 

na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokosci 10.931.241,87 zł zastępuje się kwotą 

12.810.382,47 zł.  W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr 

XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej 

uchwały.  

11. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok deficyt budżetu w 

kwocie 5.878.842,41 zł zastępuje się kwotą 3.689.011,45 zł.  

12. W paragrafie 4 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok łączną kwotę 

planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 

wysokości 6.579.544,85 zł zastępuje się kwotą 4.651.499,37 zł.W związku z uchwaloną 

zmianą zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok  i 

otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.  



13. W paragrafie 5 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok łączną kwotę 

planowanych rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w 

wysokości 700.702,44 zł zastępuje się kwotą 962.487,92 zł.W związku z uchwaloną zmianą 

zmienia się załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok  i otrzymuje 

brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.  

14. W paragrafie 9 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok zmienia się plan 

dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 

 1. Realizowane w Publicznym Samorzadowym Gimnazjum w Pyzdrach: dochody w    

 2. Realizowane  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pyzdrach: dochody w wysokości    

W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na 2010 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały. 

15. W paragrafie 11 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok limit zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych wynosi 

4.651.499,37 zł, w tym na: 

- wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w kwocie 3.914.610,00 zł zastępuje się kwotą 1.712.784,00 zł. W związku                

z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na 2010 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.  

16. W paragrafie 15  Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 

stycznia 2010 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok  uchwala się kwoty 

rezerw: 

1) ogólnej w wysokości 9.336,57 zł zastępuje się kwotą 234.000,00 zł, 

2) inwestycyjnej w wysokości 53.443,67 zł zastępuje się kwotą 81.868,94 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.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

   /-/ Elżbieta Kłossowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


