
Zarządzenie Nr X/09  
Burmistrza Pyzdr

z dnia 29 czerwca 2009 r

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

Na podstawie art.  188 ust.  1 pkt.  1 i 2, ust.  2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 13 pkt. 2 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. zarządzam 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  Uchwałami: 
Nr XXVI/171/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku, Nr XXVIII/180/09 z dnia 10 czerwca 
2009 roku oraz Zarządzeniami: Nr II/09 zdnia 31 marca 2009 roku, Nr VIII/09 z 19 
czerwca 2009 roku.

Wprowadza się następujące zmiany:
1.  W paragrafie  1  ust.  1  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2009 
kwotę dochodów w wysokości 16.604.298,59 zł zastępuje się kwotą 16.920.069,59 zł
2.  W paragrafie  1  ust.  3  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2009 
zmienia się wysokość dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami. Kwotę 2.711.388,00 zł zastępuje się kwotą 2.890.130,00 
zł.  W związku z  zarządzoną zmianą  zmienia  się  załącznik nr  6  do w\w uchwały 
i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.  W paragrafie  2  ust.  1  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2009 
kwotę wydatków w wysokości 22.514.067,99 zł zastępuje się kwotą 22.829.838,99 
zł.
4.  W paragrafie  2  ust.  3  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2009 
zmienia się wysokość wydatków na realizację z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kwotę 2.711.388,00 zł 
zastępuje się kwotą 2.890.130,00 zł. W związku z zarządzoną zmianą zmienia się 
załącznik nr 7 do w\w uchwały i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.
5.  W załączniku  Nr  1  do  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2009 
dokonuje  się  zwiększenia  planu  dochodów  budżetowych  o  kwotę  315.771,00  zł 



w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 171.182,00
01095 Pozostała działalność 171.182,00

2010

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

171.182,00

630 Turystyka 60.000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60.000,00

6300

Wpływy  z  tytułu  pomocy  finansowej 
udzielanej  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych 
zadań  inwestycyjnych  i  zakupow 
inwestycyjnych

60.000,00

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

7.560,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.560,00

2010

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

7.560,00

852 Pomoc społeczna 46.569,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.350,00

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

4.350,00

85295 Pozostała działalność 42.219,00

2023

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

37.453,00

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

4.766,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.460,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.460,00

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

30.460,00



6.  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 rok 2009 
dokonuje  się  zwiększenia  planu  wydatków  budżetowych  o  kwotę  315.771,00  zł 
w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 171.182,00
01095 Pozostała działalność 171.182,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,03

4120 Składki na Fundusz Pracy 69,62

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.841,84

4430 Różne opłaty i składki 167.825,51

630 Turystyka 60.000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00

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

7.560,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7.560,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.560,00

852 Pomoc społeczna 46.569,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.350,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 4.350,00

85295 Pozostała działalność 42.219,00

3110 Świadczenia społeczne 4.766,00

4303 Zakup usług pozostałych 37.453,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.460,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.460,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30.460,00

7.  W załączniku  nr  2  do  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
dnia 3 marca 2009  r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r. dokonuje 
się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział Rozdział § Zmniejszyć Zwiększyć
758 75818 4810 40.000,00 -

801 80110 4110 - 40.000,00

RAZEM: 40.000,00 40.000,00



8. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
dnia 3 marca 2009  r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r. zmienia 
się wysokość wydatków majątkowych. Kwote wydatków majątkowych w wysokości 
7.577.726,25  zł  zastępuje  się  kwotą   7.637.726,25  zł.  W związku  z  zarządzoną 
zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  3  do  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej 
w Pyzdrach dnia 3 marca 2009  r. w sprawie budżetu Gminy i  Miasta Pyzdry na 
2009 r. i otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.


