
Zarządzenie Nr XXII/2015 Burmistrza Pyzdr 
 

z dnia 20 maja 2015 roku 
 
 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
W Uchwale Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienionej Uchwałami 
Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 
kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr 
VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/2015 z dnia 27 
lutego 2015 r., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 
r., Nr XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r.   

 
Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę 
dochodów w wysokości 22.852.078,67 zł zwiększa się o kwotę 17.989,00 zł do kwoty 
22.870.067,67 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.889,00 zł do kwoty 21.728.390,06 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł do kwoty 1.141.677,61 zł. 

2.  W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 
zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i 
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę 
wydatków w wysokości 22.006.735,89 zł zwiększa się o kwotę 17.989,00 zł do kwoty  
22.024.724,89 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.889,00 zł do kwoty 20.035.311,07 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł do kwoty 1.989.413,82 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 
zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i 
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17.989,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 



630   Turystyka 9.100,00 

 63003  Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 

9.100,00 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych  

9.100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

8.040,00 

 75107  Wybory na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

8.040,00 

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

8.040,00 

852   Pomoc społeczna 849,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społęcznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

849,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)  

849,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17.989,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

630   Turystyka 9.100,00 

 63003  Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki 

9.100,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

9.100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

8.040,00 

 75107  Wybory na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

8.040,00 



  3030 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

8.040,00 

852   Pomoc społeczna 849,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społęcznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

849,00 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 849,00 

 
§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr XXII/2015 

Burmistrza Pyzdr 
 z dnia 20 maja 2015 roku 

 
1. Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DS-
II.521.5.1.2015 zwiększa się plan dochodów w dz. 630 rozdz. 63003 par. 6300 o kwotę 
9.100,00 zł i plan wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 par. 6050 o kwotę 9.100,00 zł. 

2. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-680-6/15 zwiększa się plan 
dochodów w dz. 751 rozdz. 75107 par. 2010 o kwotę 8.040,00 zł i plan wydatków w dz. 751 
rozdz. 75107 par. 3030 o kwotę 8.040,00 zł. 

3.W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.133.2015.8 zwiększa się plan 
dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 849,00 zł i plan wydatków w dz. 852 
rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 849,00 zł. 

 

 

  

 
 


