
Zarządzenie Nr XII/2013 Burmistrza Pyzdr 
 

z dnia 26 kwietnia 2013 roku 
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok 

 

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

 

§ 1 
W Uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 2012 roku              
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok zmienionej Uchwałą Nr XXI/177/2013 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Zarządzeniami Nr: I/2013 z 9 stycznia 
2013 r., Nr V/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr IX/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr XI/2013     
z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
 
Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 
2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok kwotę dochodów w 
wysokości 20.473.857,15 zł zwiększa się o kwotę 348.247,37 zł do kwoty 20.822.104,52 zł, w 
tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 348.247,37 zł do kwoty 19.753.549,97 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 
grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok kwotę dochodów na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 248.034,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 
grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok  kwotę wydatków         
w  wysokości 19.326.218,67 zł zwiększa się o kwotę 348.247,37 zł do kwoty  19.674.466,04 zł,    
w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 348.247,37 zł do kwoty 18.891.836,50 zł. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 
grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok kwotę wydatków na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 248.034,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 
grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 348.247,37 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 



010   Rolnictwo i łowiectwo 248.034,37 

 01095  Pozostała działalność 248.034,37 

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

248.034,37 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 100.213,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 100.213,00 

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

100.213,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 
grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 348.247,37 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 248.034,37 

 01095  Pozostała działalność 248.034,37 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695,65 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 99,67 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.068,10 

  4430 Różne opłaty i składki 243.170,95 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 100.213,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 100.213,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 100.213,00 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 
 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  

 

 
 

 



 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XII/2013  

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

 
1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2013.7 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 248.034,37 zł oraz planu 
wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 695,65 zł, § 4120 o kwotę 99,67 zł, § 4170 o 
kwotę 4.068,10 zł, § 4430 o kwotę 243.170,95 zł. 
2. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2013.2 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 100.213,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 100.213,00 zł. 

 


