
                        Zał�cznik Nr 1 

      do Zarz�dzenia Nr XXXI/2012 Burmistrza Pyzdr 

      z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie  

      przyj�cia i przedło�enia projektu bud�etu  

      Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok  

Uchwała Nr .......................

   Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia .................................... 

w sprawie bud�etu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 211, 212, 214, 

215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co 

nast�puje: 

§1.1. Uchwala si� dochody bud�etu gminy i miasta na rok 2013 w wysoko�ci 19.853.174,55 

zł, w tym: 

1) dochody bie��ce w kwocie  19.220.766,00 zł,

         2) dochody maj�tkowe w kwocie  632.408,55 zł,

   zgodnie z zał�cznikiem Nr 1. 

   2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj� w szczególno�ci: 

          1) dotacje celowe na realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zada�     

               zleconych  ustawami zgodnie z  zał�cznikiem  Nr 4. 

          2) dotacje i �rodki zewn�trzne na finansowanie wydatków na realizacj� zada�                                     

finansowanych z udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                            

w wysoko�ci 159.235,00 zł. 

§ 2. 1. Uchwala si� wydatki bud�etu gminy i miasta na rok 2013 w wysoko�ci 19.141.682,07 

zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 2,  w tym: 

          1) wydatki bie��ce w wysoko�ci 18.359.052,53 zł, 

           2) wydatki maj�tkowe w wysoko�ci 782.629,54 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 3.

    2. Wydatki, o których mowa  w ust. 1 obejmuj� w szczególno�ci: 



1) wydatki na realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zada�

zleconych ustawami zgodnie z zał�cznikiem Nr 5, 

      2)  wydatki na programy finansowane z udziałem �rodków o których mowa w art. 5 ust. 3                   

pkt 2 i 3 ufp w cz��ci zwi�zanej z reazlizacj� zada� jst w wysoko�ci 277.148,73 zł.

§ 3. Nadwy�k� bud�etu w kwocie 711.492,48 zł przeznacza si� na spłat� kredytów i 

po�yczek. 

      

§ 4. Uchwala si� ł�czn� kwot� planowanych przychodów bud�etu w wysoko�ci 159.235,00 zł, 

zgodnie z załacznikiem nr 6. 

§ 5. Uchwala si� ł�czn� kwot� planowanych rozchodów bud�etu w wysoko�ci 870.727,48 zł, 

zgodnie z zał�cznikiem nr 7. 

§ 6. Uchwala si� limit zobowi�za� z tytułu zaci�ganych kredytów i po�yczek oraz 

emitowanych papierów warto�ciowych w kwocie 159.235,00 zł, w tym na: 

- wyprzedzaj�ce finansowanie działa� finansowanych ze �rodków pochodz�cych z bud�etu 

Unii Europejskiej w kwocie 159.235,00 zł.

§ 7. Uchwala si� zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 

   1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z zał�cznikiem nr 8, 

   2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,  zgodnie z zał�cznikiem Nr 9. 

   

§ 8. Uchwala si� plan przychodów i wydatków dla zakładu bud�etowego: 

   1) przychody w wysoko�ci 1.736.020,00 zł 

   2) koszty w wysoko�ci 1.736.020,00 zł, 

   zgodnie z zał�cznikiem Nr 10. 



§ 9. Uchwala si� plan dochodów rachunków dochodów jednostek bud�etowych, o których 

mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z zał�cznikiem nr 11.                       

§ 10. Upowa�nia si� Burmistrza Pyzdr do: 

    1) zaci�gania kredytów i po�yczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 ufp z dnia 27                    

sierpnia 2009 roku do wysoko�ci 159.235,00 zł, 

    2) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie wydatków     

mi�dzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia 

ze  stosunku pracy, wydatków maj�tkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz mi�dzy            

wydatkami bie��cymi i maj�tkowymi, 

    3) przekazania uprawnie� kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci�gania 

zobowi�za� z tytułu umów, których realizacja w roku nast�pnym jest niezb�dna do 

zapewnienia    ci�gło�ci działania jednostki i z których wynikaj�ce płatno�ci wykraczaj� poza 

rok  bud�etowy, 

    4) lokowania wolnych �rodków bud�etowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 11. Uchwala si� sum� do której Burmistrz Pyzdr mo�e samodzielnie zaci�ga� zobowi�zania      

w wysoko�ci 500.000,00 zł.

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych w kwocie 

104.000,00 zł przeznacza si� na wydatki na realizacj� zada� okre�lonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych w kwocie 79.000,00 

zł, 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy 

Prawo ochrony �rodowiska przeznacza si� na finansowanie wydatków z zakresu ochrony 

�rodowiska okre�lonych ustaw� zgodnie z zał�cznikiem nr 12.

§ 14. Tworzy si� rezerwy: 

1) ogóln� w wysoko�ci 190.000,00 zł, 

2) celow� w wysoko�ci 49.000,00 zł na realizacj� zada� własnych z zakresu zarz�dzania 

kryzysowego, 

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysoko�ci 46.000,00 zł.



§ 15. Uchwala si� fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz 

okre�leniem przedsi�wzi�� do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z zał�cznikiem Nr 

13. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 17. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2013 r.        

i podlega publikacji w Dzienniku Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 
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                 Za��cznik nr 8 

                                                                                   do Uchwa�y Nr ����.. 

                                       Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ���� 2012 roku  

                                                        w sprawie bud�etu Gminy  

         i Miasta Pyzdry na 2013 rok  

Projekt planu

dotacji dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych

  na 2013 rok

Lp. Nazwa zadania Dzia� Rozdzia� 

  

§

            

Kwota

DOTACJE CELOWE 91.000,00

1. Odnowa i konserwacja rowów 

melioracyjnych 

010 01008 2830 6.000,00

2. Ochrona przeciwpo�arowa 754 75412 2820 35.000,00

3. Krajoznawstwo i organizacja 

wypoczynku dla dzieci i m�odzie�y

854 85412       2360                  10.000,00

4. Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

926 92605 2360     40.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE 487.228,80

1. Prowadzenie Niepublicznej 

Szko�y Podstawowej w 

Pietrzykowie 

801 80101 2540 304.800,00

2. Prowadzenie Niepublicznego 

Przedszkola w Pietrzykowie 

801 80104 2540 182.428,80

RAZEM: 578.228,80

�



                   Za��cznik nr 9 

                                                                                   do Uchwa�y Nr ����.. 

                                       Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ���� 2012 roku  

                                                        w sprawie bud�etu Gminy  

                                                                               i Miasta Pyzdry na 2013 rok                       

Projekt planu 

   dotacji dla jednostek  

sektora finansów publicznych 

  na 2013 rok 

Lp. Nazwa jednostki Dzia� Rozdzia� 

  

§

            

Kwota

DOTACJE CELOWE 37.708,00

  

1. Miasto i Gmina Wrze�nia 801 80104 2310 14.508,00

 2. Powiat Wrzesi�ski 900 90002 2320 10.000,00

3. Gmina Gniezno 900 90013 2310 13.200,00

DOTACJE PODMIOTOWE 560.000,00

1. Centrum Kultury, Sportu i 

Promocji  

921 92109 2480 250.000,00

2. Miejsko - Gminna Biblioteka w 

Pyzdrach 

921 92116 2480 141.000,00

3. Muzeum Regionalne Ziemi 

Pyzdrskiej 

921 92118 2480 169.000,00

RAZEM 597.708,00

�







                 Za��cznik nr 12 

                                                                                 do Uchwa�y Nr �����. 

                                      Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ����.. 2012 roku  

                                                      w sprawie bud�etu Gminy   

                                                         i Miasta Pyzdry na 2013 rok   

             

 Projekt planu 

dochodów z wp�ywów z tytu�u op�at i kar,  

o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy 

 Prawo ochrony �rodowiska 

i wydatków z zakresu ochrony �rodowiska 

na 2013 rok 

Dochody 
Dzia� Rozdzia� Paragraf Kwota w z� 

900 90019 069 15.030,00

Wydatki 
Dzia�  Rozdzia� Paragraf Kwota w z� 

900 90002 4300 1.000,00

900 90003 4300 14.030,00

RAZEM: 15.030,00

�
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                            Za��cznik nr 13 

                                                                      do  Uchwa�y Nr ����  

                           Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia ������. roku 

w sprawie bud�etu Gminy i Miasta  

Pyzdry na 2013 rok  

Projekt planu 

wydatków Funduszu So�eckiego 

Lp. So�ectwo Klasyfikacja 

bud�etowa 

Kwota Przeznaczenie 

dz. 010  r. 01008 

§ 4300 

3.500,00 Melioracja rowu wzd�u� drogi  1. Bia�obrzeg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

2.900,00 Zakup gruzu na drog� wiejsk�

dz. 600 r. 60016 

§ 4300  

600,00 Równanie drogi 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

8.800,00 Zakup piasku i gruzu na popraw�

jako�ci dróg w so�ectwie  

2. Ciemierów 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

628,00 Równanie dróg  

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

7.577,00 Zakup materia�ów na utwardzenie 

dróg wiejskich oraz zakup tablic 

do oznakowania dojazdu do 

posesji 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

600,00 Utwardzenie dróg wiejskich 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

500,00 Zakup materia�ów na zadaszenia 

wiaty przy przystanku 

autobusowym 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.200,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

imprez kulturalno-sportowych i 

integracyjnych 

3. Ciemierów 

Kolonia 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

300,00 Zakup us�ug niezb�dnych do 

organizacji imprez kulturalno-

sportowych i integracyjnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.500,00 Zakup gruzu na równanie dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

500,00 Równanie dróg wiejskich 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

286,00 Zakup farb-odnowienie placu 

zabaw 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.000,00 Zakup materia�ów celem 

organizacji imprez kulturalnych 

dz. 926 r. 92601 

§ 4210 

4.650,00 Zakup materia�ów zwi�zanych z 

utrzymaniem boiska 

4. D�usk 

dz. 926 r. 92601 

§ 4300 

500,00 Monta� pi�kochwytów 
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dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

6.800,00 Zakup gruzu na napraw� dróg  

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.200,00 Utrzymanie dróg na terenie 

so�ectwa 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.000,00 Zakup materia�ów na organizacj�

spotka� integracyjnych 

5. Dolne Gr�dy 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

351,00 Organizacja spotka�

integracyjnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

8.000,00 Zakup materia�u na utwardzenie 

dróg na terenie so�ectwa 

6. Górne Gr�dy 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.428,00 Utwardzenie dróg na terenie 

so�ectwa 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

4.800,00 Zakup gruzu na napraw� dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

823,00 Równanie dróg na terenie 

so�ectwa 

dz. 754 r. 75412 

§ 4210 

728,00 Zakup materia�ów na potrzeby 

budynku remizy OSP 

dz. 900 r. 90015 

§ 4300 

1.800,00 Monta� o�wietlenia drogowego w 

Kruszynach 

7. Kruszyny 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

2.000,00 Zakup materia�ów na organizacj�

imprez integracyjnych i 

kulturalnych oraz zakup 

materia�ów na renowacj� obiektu 

kultury i historii 

dz. 600 r. 60016 

§ 6050 

5.640,00 Za�o�enie chodnika wzd�u� drogi 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

2.500,00 Zakup stolików oraz farb � 

odnowa placu zabaw 

dz. 900 r. 90095 

§ 4300 

500,00 Odnowa placu zabaw 

8. Ksawerów 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

401,00 Organizacja festynu dla dzieci 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

1.800,00 Zakup gruzu na napraw� dróg 

dojazdowych do pó� 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

436,00 Równanie dróg dojazdowych do 

pól 

dz. 600 r. 60016 

§ 6050 

10.000,00 Budowa chodnika przy drodze 

gminnej w Lisewie 

dz. 754 r. 75412 

§ 4270 

4.000,00 Remont sali OSP  

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.500,00 Zakup materia�ów zwi�zanych z 

organizacj� imprez integruj�cych  

9. Lisewo 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

500,00 Organizowanie imprez 

sportowych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

4.300,00 Zakup gruzu na drogi gminne 

dz. 900 r. 90004 

§ 4300 

596,00 Wykaszanie zieleni 

10. Pietrzyków 

Kolonia 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

3.000,00 Zakup materia�ów na remont 

�wietlicy wiejskiej 
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dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

2.100,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

imprezy integracyjnej dla 

mieszka�ców 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.000,00 Zakup materia�ów na napraw�

dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

2.400,00 Transport gruzu i równanie drogi 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

3.000,00 Zakup drzwi do �wietlicy 

11. Pietrzyków 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.080,00 Zakup materia�ów na organizacj�

imprez integruj�cych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

5.800,00 Zakup gruzu na drogi 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.000,00 Transport gruzu na drogi i 

równanie dróg 

dz. 900 r. 90004 

§ 4210 

600,00 Zakup �rodków do zwalczania 

chwastów i zakup paliwa do 

kosiarki 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

5.195,00 Zakup okien, materia�ów oraz 

wyposa�enia kuchni i �wietlicy  

dz. 921 r. 92109 

§ 4300 

800,00 Monta� okien i wyposa�enia 

�wietlicy 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.000,00 Organizacja imprez kulturalnych 

12. Rataje 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

1.000,00 Zakup materia�ów na organizacj�

imprez sportowo-rekreacyjnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.700,00 Zakup materia�ów na utwardzenie 

drogi w Królewinach 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

308,00 Utwardzenie drogi w Królewinach

13. Trzcianki 

dz. 900 r. 90015 

§ 4300 

4.000,00 Monta� o�wietlenia drogowego  

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

6.343,00 Zakup materia�ów na utwardzenie 

dróg oraz zakup oznakowania 

dojazdu do posesji 

14. Walga 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

2.000,00 Równanie dróg 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

9.000,00 Pog��bienie i udro�nienie rowu 

melioracyjnego 

15. Wr�bczynkowskie 

Holendry 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

325,00 Profilowanie dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

6.000,00 Zakup kamienia, gruzu i piasku 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

5.122,00 Transport kamienia, gruzu i 

piasku oraz równanie dróg na 

terenie so�ectwa 

16. Wr�bczynek 

dz. 754 r. 75412 

§ 4210 

2.000,00 Zakup sprz�tu 

przeciwpo�arowego 
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dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

2.500,00 Melioracja rowu przy drodze 

gminnej  

dz. 921 r. 92109 

§ 4270 

5.600,00 Remont zaplecza �wietlicy 

wiejskiej 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.700,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

imprez dla dzieci 

17. Tarnowa 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

300,00 Zakup us�ug � organizacja imprez 

dla dzieci 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.000,00 Zakup materia�ów na napraw�

dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.000,00 Transport materia�ów na napraw�

dróg  

dz. 600 r. 60016 

§ 6050 

6.690,00 Budowa chodnika przy drodze 

gminnej 

dz. 900 r. 90004 

§ 4210 

2.000,00 Zakup kosiarki 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

500,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

imprez kulturalnych 

18. Ruda Komorska 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

500,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

imprez sportowo-rekreacyjnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

5.700,00 Zakup materia�ów na napraw�

dróg  

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

533,00 Wyrównywanie nawierzchni dróg 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

200,00 Zakup materia�ów na odnowienie 

przystanku autobusowego 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

600,00 Zakup artyku�ów na organizacj�

festynu dla dzieci 

19. Zamo��

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

200,00 Zakup us�ug-organizacja festynu 

dla dzieci 

20. Zapowiednia dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

10.875,00 Melioracja rowu wzd�u� drogi w 

Zapowiedni i w Gliniankach 

RAZEM: 208.815,00


