
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIII/107/2012 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

 

 

1. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 46.335,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 46.335,00 zł. W oparciu o powyższe pismo 
dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 
261,00 zł oraz planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 261,00 zł. 

2. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.98.2012.5 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 900,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 900,00 zł. 

3. W oparciu o pismo Minista Finansów Nr ST3/4820/2/2012 dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 43.669,00 zł oraz planu wydatków w dz. 
758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 43.669,00 zł. W oparciu o powyższe pismo dokonuje się 
również zmniejszenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75821 § 0010 o kwotę 81.375,00 zł 
oraz planu wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 81.375,00 zł. 

4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  
i paragrafami wydatków na kwotę 435.701,50 zł. Wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały 
zmniejszone w dz.600 rozdz.60016 § 6058 o kwotę  77.421,18 zł, oraz w dz.600 rozdz. 60016 
§ 6059 o kwotę 235.782,82 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano w związku  
z rozstrzygniętym przetargiem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo. Dochody z tytułu dotacji celowej na 
realizowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 
zostaną zmniejszone po podpisaniu aneksu umowy o dofinansowanie w/w zadania. 

 

 

 

Burmistrz Pyzdry 
/-/ Krzysztof Strużyński  

 


