
Zarządzenie Nr XXVII/10 Burmistrza Pyzdr
z dnia 19 października 2010 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje :

§ 1

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 zmienionej 
Uchwałami: Nr XXXIV/223/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr XXXV/242/10 z dnia 
29 kwietnia 2010 r., Nr XXXVI/251/10 z dnia 8 lipca 2010 r.  oraz Zarządzeniami: 
Nr IV/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr VI/10 z 31 marca 2010 r., Nr IX/10 z dnia 30 
kwietnia 2010 r., Nr X/10 z dnia 20 maja 2010 r., Nr XII/10 z dnia 31 maja 2010 
r. , Nr XIV/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., Nr XV/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., 
Nr  XVIII/10  z  dnia  30  czerwca  2010  r.,  Nr  XIX/10  z  dnia  30  lipca  2010r., 
Nr XXIII/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r., Nr XXIV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., 
Nr XXV/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr XXVI/10 z 30 września 2010 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1.  W paragrafie  1  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 rok 2010 kwotę dochodów 
w wysokości 17.870.720,28 zł zastępuje się kwotą 17.972.953,28 zł.
2.  W paragrafie 1 pkt. 2 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 rok 2010 zmienia się 
wysokość  dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kwotę 
2.981.590,00 zł zastępuje się kwotą 3.003.323,00 zł.W związku z zarządzoną zmianą zmienia się 
załącznik  nr  4  do  w\w  uchwały  i  otrzymuje  brzmienie  załącznika  nr  3  do  niniejszego 
zarządzenia.

3.  W paragrafie  2  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 rok 2010 kwotę wydatków 
w wysokości 23.749.562,69 zł zastępuje się kwotą 23.851.795,69 zł.
4.  W paragrafie 2 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 rok 2010 zmienia się wysokość 
wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami. Kwotę 2.981.590,00 zł zastępuje się kwotą 3.003.323,00 zł. 



W związku  z  zarządzoną  zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  5  do  w\w  uchwały  i  otrzymuje 
brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia  2010  roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  rok  2010  dokonuje  się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 113.033,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:

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

31.833,00

75109 Wybory  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i 
sejmików  województw,  wybory  wójtów, 
burmistrzów  i  prezydentów  miast  oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

31.833,00

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

31.833,00

801 Oświata i wychowanie 234,00

80195 Pozostała działalność 234,00

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

234,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.966,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 60.966,00

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

60.966,00

900 Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
środowiska

20.000,00

90002 Gospodarka odpadami 20.000,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na  zadania  bieżące  realizowane  realizowane 
przez  gminę  na  podstawie  porozumień 
z organami administracji rządowej

20.000,00

6.  W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia  2010  roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  rok  2010  dokonuje  się 



zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę  113.033,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:

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

31.833,00

75109 Wybory  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i 
sejmików  województw,  wybory  wójtów, 
burmistrzów  i  prezydentów  miast  oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

31.833,00

3030 Różne wydatki na rzecz osó b fizycznych 18.860,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,39

4120 Składki na Fundusz Pracy 411,55

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.028,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.569,00

4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00

4740 Zakup  materiałów  paperniczych  do  sprzętu 
drukarskiego i uzrądzeń kserograficznych

1.000,00

4750 Zakup  akcesoriów  komputerowyxh,  w  tym 
programów i licencji

800,00

801 Oświata i wychowanie 234,00

80195 Pozostała działalność 234,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 234,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.966,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 60.966,00

3240 Stypendia dla uczniów 60.966,00

900 Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
środowiska

20.000,00

90002 Gospodarka odpadami 20.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00

7.W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia  2010  roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  rok  2010  dokonuje  się 
zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.800,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:



852 Pomoc społeczna 10.800,00

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

700,00

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

700,00

85228 Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze

10.100,00

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

10.100,00

8.  W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia  2010  roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  rok  2010  dokonuje  się 
zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 10.800,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej:

852 Pomoc społeczna 10.800,00

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

700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 700,00

85228 Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze

10.100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.100,00

9. W  załączniku  Nr  1 do  Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 
stycznia  2010  roku  w  sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  rok  2010  dokonuje  się 
przeniesień między  rozdziałami i paragrafami dochodów:

Dział Rozdział  § Zmniejszyć Zwiększyć
010 01008 2320 10.000,00 -

2710 - 10.000,00

RAZEM: 10,000,00 10.000,00



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

Dział Rozdział  § Zmniejszyć Zwiększyć
900 90002 4300 - 8.000,00

90078 4300 8.000,00 -

RAZEM: 8.000,00 8.000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.


