
Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr III/9/10 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 grudnia 2010 roku 

 

1. W związku z pismami od Ministra Finansów Nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 

2010 roku i Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 roku zwiększa się plan 

dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 43.182,00 zł oraz plan wydatków w dz. 

758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 43.182,00 zł. 

2. W oparciu o pismo z Zarządu Powiatu we Wrześni Nr NF.0717-59/10 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 750 rozdz. 75001 § 2007 o kwotę 433,00 zł i w § 2009  o 

kwotę 17,00 zł oraz planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75001  § 4217 o kwotę 433,00 zł i w § 

4219 o kwotę 17,00 zł. 

3. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 280/2010 ze środków finansowych Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 

60016 § 6260 o kwotę 50.000,00 zł, kwote tę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry. 

4. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 173/2010 ze środków finansowych Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 

60016 § 6260 o kwotę 39.600,00 zł, kwote tę przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry. 

5. W oparciu o umowę przyznanai pomocy nr 00078-6930-UM1540044/09 na operację z 

zakresu małych projektów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 900 rozdz. 

900985 § 6298 o kwotę 14.344,00 zł, kwote tę przeznaczono na zmniejszenie deficytu 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. 

6. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Górne Grądy" Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-019/10-00 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 172.185,48 zł, kwote tę 

przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. 

7. Na podstawie Aneksu do Umowy z dnia 17.10.2006 roku o udzielenie dopłaty do kredytu 

na budowę drogi gminnej w m. Lisewo dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 

rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 24.001,60 zł, kwote tę przeznaczono na zmniejszenie deficytu 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. 



8. Na podstawie Aneksu do Umowy z dnia 6.11.2007 roku o udzielenie dopłaty do kredytu na 

budowę drogi gminnej w m. Ksawerów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 600 

rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 15.694,00 zł, kwote tę przeznaczono na zmniejszenie deficytu 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. 

9. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-463/10 dokonuje się 

zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 81.868,00 zł oraz 

planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 81.868,00 zł. 

10. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększeń planu dochodów o kwotę 

145.617,70 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: dz. 010 rozdz. 01010 § 

6290 o kwotę 79.000,00 zł, dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 o kwotę 1.800,00 zł, dz. 756 rozdz. 

75618 § 0490 o kwotę 3.300,00 zł, dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 o kwotę 1.700,00 zł, dz. 852 

rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 1.400,00 zł, dz 900 rozdz. 90001 § 6290 o kwotę 48.208,00 zł,  

dz. 900 rozdz. 90017 § 09702 o kwotę 10.146,74 zł, dz. 900 rozdz. 90095 § o kwotę 59,96 zł 

oraz zwiększa się plan wydatków w dz.758 rozdz.75818 § 4810 o kwotę 145.617,70 zł. 

11. W związku z analizą budżetu zmniejsza sie plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 § 

6058 o kwotę 6.147,54 i w § 6059 o kwotę 3.852,46 zł, w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o 

kwotę 1.303.524,40 zł, w dz. 900 rozdz. 90001  § 6058 o kwotę 214.378,98 zł i w § 6059 o 

kwotę 261.350,79 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 84.751,71 zł równocześnie 

zmniejszając deficyt budżetowy o kwotę 1.874.187,88 zł. 

12. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i 

paragrafami wydatków na kwotę 1.028.656,67 zł.  

 
 

 


