
Uchwała  Nr XXX/204/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 30 października 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 2009 r. 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok zmienionej Uchwałami Rady 
Miejskiej  w  Pyzdrach  Nr  XXVI/171/09  z  dnia  22  kwietnia  2009  roku, 
Nr XXVIII/180/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku, Nr XXIX/190/09 z dnia 30 września 
2009 roku oraz Zarządzeniami: Nr II/09 z dnia 31 marca 2009 roku, Nr VIII/09 z dnia 
19  czerwca  2009  roku,  Nr  X/09  z  dnia  29  czerwca  2009  roku,  Nr  XI/09 
z  dnia  30  czerwca 2009 roku,  Nr  XII/09 z  dnia  31  lipca  2009 roku,  Nr  XIV/09 
z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Nr XV/09 z dnia 7 września 2009 roku, Nr XVI/09 
z dnia 30 września 2009 roku.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 pkt. 2 kwotę dochodów w wysokości 16.795.299,19 zł zastępuję się 
kwotą 16.798.413,19 zł w tym:
       - dochody bieżące w kwocie 16.089.413,19 zł,
       - dochody majątkowe w kwocie 709.000,00 zł. 
2.  W paragrafie  2  pkt.  1  kwotę  wydatków w wysokości  22.705.068,59  zł zastępuje  się  kwotą 
22.708.182,59 zł w tym:

  1) wydatki bieżące wynoszą 15.424.456,34 zł w tym na:           

   a) wynagrodzenia                                                                                              7.363.918,45 zł
   b) dotacje                                                                                                             886.342,00 zł
   c) wydatki na obsługę długu                                                                                 78.000,00 zł
 2) wydatki majątkowe w wysokości                                                                    7.283.726,25 zł.

3. W  załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach 
z  dnia  3  marca  2009  r.  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2009  r. 
dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów  budżetowych  o  kwotę  3.114,00  zł 
w następujących  podziałkach klasyfikacji budżetowej:



852 Pomoc społeczna 3.114,00
85295 Pozostała działalność 3.114,00

2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej

3.114,00

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 2009 r dokonuje 
się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę  3.114,00 zł w  następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852 Pomoc społeczna 3.114,00

85295 Pozostała działalność 3.114,00
2833 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych

3.114,00

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
852 85295 2813 - 2.333,68

2823 5.440,72 -
2833 - 8.950,30

921 92109 2803 - 334,16
92118 2803 6.177,42 -

Razem: 11.618,14 11.618,14

6.  W  paragrafie  8  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 dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom  niezaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych  na  2009  rok 
w  wysokości  140.477,00  zł  zastępuje  się  kwotą  149.434,25  zł.  W  związku 
z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik nr 11 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 i otrzymuje brzmienie  załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.



7. W paragrafie 4 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 przychody 
budżetu  w  wysokości  6.248.653,44  zł  zastępuje  się  kwotą  6.368.653,44  zł. 
W  związku  z  uchwaloną  zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  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  i  otrzymuje  brzmienie  załącznika 
nr 4 do niniejszej uchwały.

8.  W  paragrafie  11   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 
limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów i  pożyczek  oraz  emitowanych 
papierów wartościowych w kwocie 9.623.653,44 zł zastępuje się kwotą 9.743.653,44 
zł.  Spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 338.884,04 zł 
zastępuje  się  kwotą  458.884,04  zł.  W związku  z  uchwaloną  zmianą  zmienia  się 
załącznik  nr  3a  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 
i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4a do niniejszej uchwały.

§  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


