
  Uchwała  Nr XIII/107/2012 

     Rady Miejskiej w Pyzdrach 

     z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

 
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 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 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Pyzdrach uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1  
 
W Uchwale Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej  
w Pyzdrach: Nr XI/93/2012 z dnia 15 lutego 2012r., Nr XII/106/2012 z dnia 29 marca 2012 r. 
oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr IV/2012 z dnia 
29 lutego 2012r., Nr VIII/2012 z dnia 30 marca 2012r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 

2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok kwotę dochodów  

w wysokości 19.466.540,00 zł zastępuję się kwotą 19.475.808,00 zł w tym: 

  - dochody bieżące w kwocie 17.801.195,00 zł zastępuje się kwotą 17.810.463,00 zł, 

  - dochody majątkowe w kwocie 1.665.345,00 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok kwotę dochodów 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 47.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 



3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia  

2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012 kwotę wydatków  

w wysokości 19.934.310,32 zł  zastępuje się kwotą 19.943.578,32 zł w tym: 

  - wydatki bieżące w kwocie 17.231.156,00 zł zastępuje się kwotą 17.255.750,00 zł,            

  -wydatki majątkowe w kwocie 2.703.154,32 zł zastępuje się kwotą 2.687.828,32 zł. 

W związku z uchwaloną zmianą zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry 

na 2012 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok kwotę wydatków 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 47.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

5. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp  

w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.597.269,13 zł zastępuje się kwotą  

1.284.065,13 zł. 

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 90.904,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 



758   Różne rozliczenia 43.669,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

43.669,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43.669,00 

852   Pomoc społeczna 47.235,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

46.335,00 

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

46.335,00 

 85295  Pozostała działalność 900,00 

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

900,00 

 

7. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się 

zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 81.636,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

81.375,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

81.375,00 

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 81.375,00 

852   Pomoc społeczna 261,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 261,00 

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

261,00 



(związków gmin) 

 

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się 

zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 90.904,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

758   Różne rozliczenia 43.669,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 43.669,00 

  4810 Rezerwy 43.669,00 

852   Pomoc społeczna 47.235,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

46.335,00 

  3110 Świadczenia społeczne 46.335,00 

 85295  Pozostała działalność 900,00 

  3110 Świadczenia społeczne 900,00 

 

9. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok dokonuje się 

zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 81.636,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

758   Różne rozliczenia 81.375,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 81.375,00 

  4810 Rezerwy 81.375,00 

852   Pomoc społeczna 261,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 261,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261,00 

 



10. W  załączniku  Nr  2  do  Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w   Pyzdrach  z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012r. dokonuje się 

przeniesień między działami,  rozdziałami i paragrafami wydatków: 

Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

600 60016 6050 - 202.878,00 

  6058 77.421,18 - 

  6059 235.782,82 - 

750 75023 4580 - 35.997,50 

  4590 - 90.000,00 

  4610 - 4.500,00 

754 75405 3000 - 7.326,00 

900 90001 6050 - 95.000,00 

 90015 4260 90.000,00 - 

  4300 27.997,50 - 

 90095 4210 4.500,00 - 

RAZEM:   435.701,50 435.701,50 

 

11. W paragrafie 15 pkt 1 Uchwały Nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012r. kwotę rezerwy 

ogólnej w wysokości 198.087,00 zł zastępuje się kwotą 148.566,20 zł.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§  3 



Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                             

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/Elżbieta Kłossowska  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


