
Zarządzenie Nr X/2013 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 29 marca 2013 roku 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013-2025 

 

 Na podstawie ustawy art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 

stycznia 2013 r. (poz. 86)  Burmistrz Pyzdr zarządza co następuje:  

 

 

§ 1 

W paragrafie 1 pkt 1 Uchwały nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 

2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

lata 2013-2025 zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej               

w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013-2025 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§ 2 

W paragrafie 2 Uchwały nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 2012 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2013-2025 zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     

i Miasta Pyzdry na lata 2013-2025 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.   

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr X/2013 

Burmistrza Pyzdr  
z dnia 29 marca 2013 roku 

 
 
1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się zmian 

Uchwały nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013-2025. 

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku wykazano dochody pomniejszone o kwotę 

43.129,00 zł w stosunku do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok ponieważ zmieniłby się 

wynik budżetu, a zmiana ta byłaby przejściowa. Kwotę tą stanowi zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie zmiana ta 

została wprowadzona Zarządzeniem Nr IX/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 marca 2013 roku. 

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która planowana jest w miesiącu kwietniu br., 

zostanie dokonane zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4010 o kwote 43.129,00 

zł. Od 2014 roku zaplanowano dochody majatkowe w kwocie 3.000,00 zł z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności. Zwiększono natomiast w roku 2014 dochody bieżące o kwotę 800.000,00 zł                

w stosunku do dochodów bieżących przyjętych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok   

z uwagi na fakt, że od 2014 roku planuje się osiągać dochody z tytułu opłaty ekspoatacyjnej, 

wynikającej z wydobycia gazu ziemnego z odwiertu w miejscowości Lisewo  gmina Pyzdry.         

W latach 2015 - 2025  wielkości dochodów zostały przyjęte w niezmienionych wartościach.  

3. Wydatki do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku przyjęto w wielkościach 

wynikających z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok.  W latach 2014-2017 zaplanowano 

2 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2013. W latach 2018-2025 zaplanowano      

2 % wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 roku. 

4. Wymienione w Uchwale Nr 2/50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej                 

w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2013 roku nieprawidłowości Rada Miejska w Pyzdrach 

wyeliminuje przy najlbiższej zmianie WPF. 

 
 


