
Uchwała  Nr XXXIV/223/10
Rady Miejskiej  w Pyzdrach
z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)  oraz  art.  211  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009  roku 
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157  poz.  1240) Rada  Miejska  w  Pyzdrach  uchwala,  co 
następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 r. 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok:

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 pkt. 2 kwotę dochodów w wysokości  16.923.804,50 zł zastępuję się kwotą         
17.117.926,28 zł w tym:

       - dochody bieżące w kwocie 16.524.168,50 zł zastępuje się kwotą 16.718.290,28 zł.
2. W paragrafie  2  pkt.  1  kwotę  wydatków w wysokości 25.133.083,12  zł zastępuje  się  kwotą 
22.996.768,69 zł w tym:

  - wydatki bieżące w kwocie 16.334.162,96 zł zastępuje się kwotą 16.528.284,74 zł.  
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.798.920,16 zł zastępuje się kwotą 6.468.483,95 zł, zgodnie z 
załącznikiem 2a.

3. W paragrafie 2 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 
2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok kwotę wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne  w wysokości  9.456.682,76  zł zastępuje  się  kwotą  10.873.497,39  zł.  W 
związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 
2010 rok i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 15 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 
r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 94.000,00 zł.
5.  W załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia       21 
stycznia  2010  r.  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2010  r.  dokonuje  się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę   194.121,78 zł  w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:
758 Różne rozliczenia 97.309,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 83.858,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 83.858,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13.451,00



2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.451,00
852 Pomoc społeczna 64.150,00

85295 Pozostała działalność 64.150,00

2023

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

5.850,00

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

58.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.662,78

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkó 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32.662,78

0970 Wpływy z różnych dochodów 32.662,78

6.  W załączniku   Nr  2  do  Uchwały Nr XXXIII/220/10  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 r dokonuje się zwiększenia 
planu wydatków  budżetowych o kwotę   1.437.655,28 zł w następujących podziałkach klasyfikacji 
budżetowej:

801 Oświata i wychowanie 1.340.842,50

80101 Szkoły podstawowe 97.309,00

4270 Zakup usług remontowych 97.309,00

80104 Przedszkola 1.243.533,50

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.243.533,50

852 Pomoc społeczna 58.300,00

85295 Pozostała działalność 58.300,00
3110 Świadczenia społeczne 58.300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.662,78
90095 Pozostała działalność 32.662,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.599,95
4300 Zakup usług pozostałych 25.062,83

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.850,00
92118 Muzea 5.850,00

2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.850,00

7.   W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z  dnia  21 
stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 r dokonuje się zmniejszenia 
planu wydatków budżetowych o kwotę 3.573.969,71 zł  w następujących podziałkach klasyfikacji 



budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 812.399,23

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 812.399,23

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 812.399,23

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.761.570,48
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.761.570,48

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.761.570,48

8.  W  załączniku  Nr  2  do  Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010  r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 r. dokonuje się przeniesień 
między  rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział Rozdział  § Zmniejszyć Zwiększyć

600 60016 6050 - 6.000,00

758 75818 6800 - 94.000,00

900 90001 6050 100.000,00 -

Razem: 100.000,00 100.000,00

9. W paragrafie 3 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 
roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2010  rok  deficyt  budżetu  w  kwocie 
8.209.278,62 zł zastępuje się kwotą 5.878.842,41 zł. 
10.W paragrafie 4 Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 
roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2010  rok  łączną  kwotę  planowanych 
przychodów  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  na  rynku  krajowym  w  wysokości 
8.909.981,06 zł zastępuje się kwotą 6.579.544,85 zł. W związku z uchwaloną zmianą zmienia się 
załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 
roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały. 

11. W paragrafie  6  pkt.  1  Uchwały Nr  XXXIII/220/10  Rady Miejskiej  w Pyzdrach  z  dnia  21 
stycznia  2010 roku w sprawie  budżetu  Gminy i  Miasta  Pyzdry na 2010 rok kwotę dotacji  dla 
jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 789.179,00 zł zastępuje się kwotą 795.029,00 
zł.  W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 
Rady Miejskiej  w Pyzdrach z  dnia  21 stycznia  2010 roku w sprawie budżetu  Gminy i  Miasta 
Pyzdry na 2010 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

12.  W paragrafie  6  pkt.  2  Uchwały Nr  XXXIII/220/10  Rady Miejskiej  w Pyzdrach  z  dnia  21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok kwotę dotacji celowych 
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych na 2010 rok w wysokości 46.000,00 zł zastępuje się kwotą 96.000,00 zł. W 
związku z uchwaloną zmianą zmienia  się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 
2010 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.



13.  W Uchwale Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w 
sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok skreśla się paragraf 10 i traci moc załącznik 
Nr  11  do  w/w  uchwały.  Dotychczasowa  numeracja  paragrafów  od  nr  11  do  nr  16  otrzymuje 
numerację od nr 10 do nr 15.

14.  W paragrafie 11 Uchwały Nr  XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 
2010 roku w sprawie  budżetu  Gminy i  Miasta  Pyzdry na  2010 rok  limit  zobowiązań  z  tytułu 
zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  oraz  emitowanych  papierów  wartościowych  w  kwocie 
8.909.981,06 zł zastępuje się kwotą 6.579.544,85 zł.  
15. W paragrafie 13 ust.  1 Uchwały Nr  XXXIII/220/10 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i  Miasta Pyzdry na 2010 rok zmienia się kwotę 
upoważnienia  Burmistrza  Pyzdr  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  oraz  emisji  papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 
sierpnia 2009 roku. Kwotę 8.909.981,06 zł zastępuje się kwotą 6.579.544,85 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy  i  Miasta  Pyzdry 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                            

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

        / - / Mieczysław Podlewski


