
Uchwała Nr XXVIII/180/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4,  pkt  9  lit.  d   oraz  pkt  10  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 
182, 184, 188 ust. 2, oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale  Nr  XXV/157/09 Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach  z  dnia  3  marca  2009r. 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok zmienionej Uchwałą Rady 
Miejskiej  w  Pyzdrach  Nr  XXVI/171/09  z  dnia  22  kwietnia  2009  roku,  oraz 
Zarządzeniem Nr II/09 z dnia 31 marca 2009 roku:

Wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 pkt. 2 kwotę dochodów w wysokości  16.484.298,59 zł zastępuję 
się kwotą 16.604.298,59 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 15.955.298,59 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 529.000,00 zł zastępuje się kwotą 649.000,00 zł
2. W paragrafie 2 pkt. 1 kwotę wydatków w wysokości 22.394.067,99 zł zastępuje się 
kwotą 22.514.067,99 zł w tym:
  1) wydatki bieżące wynoszą 14.936.341,74 zł w tym na:           
a)wynagrodzenia                                                                            7.345.796,08 zł
b)dotacje                                                                                         786.661,00 zł
c)wydatki na obsługę długu                                                            120.000,00 zł
  2) wydatki majątkowe w wysokości                                             7.577.726,25 zł
3. W załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r. dokonuje 
się  zwiększenia  planu  dochodów  budżetowych  o  kwotę  120.000,00  zł 
w następujących  podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600 Transport i łączność 120.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 120.000,00

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych

120.000,00



4. W załączniku   Nr  2  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady  Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009r. dokonuje 
się  zwiększenia  planu  wydatków   budżetowych  o  kwotę  120.000,00  zł 
w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

600 Transport i łączność 120.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 120.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,00

5.  W załączniku  Nr  2  do  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok 
dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dz. Rozdz. § Zmniejszyć Zwiększyć
754 75404 3000 - 10.000,00
754 75412 2820 - 1.000,00

4210 1.000,00 -
851 85154 4210 10.000,00 -

Razem: 11.000,00 11.000,00

6.  W paragrafie  2  pkt  2  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok 
kwotę wydatków majątkowych w 2009 roku w wysokości 7.457.726,25 zł zastępuje 
się kwotą 7.577.726,25 zł. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 4 
do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku 
w sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2008  rok   i  otrzymuje  brzmienie 
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7.  W  paragrafie  2  ust.  2  po  punkcie  2  dodaje  się  punkt  3   do  Uchwały 
Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie 
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok w brzmieniu wydatki na wieloletnie 
programy  inwestycyjne  określa  załącznik  nr  12,  który  otrzymuje  brzmienie 
załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 
roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok dotychczasowy paragraf 
12  oznacza  się  jako  paragraf  12  ust.  1  i  po  ust.  1  dodaje  się  paragraf  12 
ust. 2 w brzmieniu: upoważnia się Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań na 
wieloletnie programy inwestycyjne. 



§ 2

Do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok po paragrafie 15 dodaje się 
paragraf  16  w  brzmieniu  zwroty  wydatków  dokonanych  w  tym  samym  roku 
budżetowym  przyjmowane  są  na  rachunki  bieżące  wydatków  i  zmniejszają 
wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się 
do  wydatków  uzyskanych  z  budżetu  UE  oraz  ze  źródeł  zagranicznych 
niepodlegających  zwrotowi,  poniesionych  na  programy  i  projekty  realizowane 
z  udziałem  tych  środków,  które  są  przyjmowane  na  rachunek  dochodów. 
Postanowienie dotyczy wykonania budżetu przez Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach 
i inne jednostki organizacyjne.
Dotychczasowe paragrafy 16 i 17 otrzymują numer paragrafu 17 i 18.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 4

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy  i  Miasta  Pyzdry 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

         / - / Mieczysław Podlewski


