
Zarządzenie Nr XIII/2013 Burmistrza Pyzdr 
 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
 
w sprawie: dokonania zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 Uchwałami Rady Miejskiej   
w Pyzdrach: Nr XXI/177/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXII/179/2013 z dnia 30 kwietnia 
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., Nr XII/2013 z 
dnia 26 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 20.865.233,52 zł zwiększa się o kwotę 142.544,00 zł do kwoty 21.007.777,52 zł, w 
tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.950,00 zł do kwoty 19.823.628,97 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 115.594,00 zł do kwoty 1.184.148,55 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 26.950,00 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 19.717.595,04 zł zwiększa się o kwotę 142.544,00 zł do kwoty  19.860.139,04 zł,    
w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.950,00 zł do kwoty 18.958.915,50 zł, 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.594,00 zł do kwoty 901.223,54 zł, zgodnie          
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

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 26.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 142.544,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 115.594,00 

 01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 115.594,00 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

115.594,00 

852   Pomoc społeczna 26.950,00 

 85295  Pozostała działalność 26.950,00 

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

26.950,00 

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 142.544,00 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i łączność 115.594,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 115.594,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.594,00 

852   Pomoc społeczna 26.950,00 

 85295  Pozostała działalność 26.950,00 

  3110 Świadczenia społeczne 26.950,00 

7. 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 
przeniesień między  rozdziałami i paragrafami wydatków: 

Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

700 70005 4260 - 2.000,00 

  4370 - 200,00 

  4390 200,00 - 

  4430 - 5.000,00 



  4520 - 100,00 

  4610 100,00 - 

750 75011 4040 6,60 - 

 (zad.zlecone) 4110 - 6,60 

 75011 4280 - 120,00 

 (zad.własne) 4300 120,00 - 

 75023 4210 300,00 - 

  4610 - 300,00 

754 75412 4210 1.000,00 - 

  4300 - 1.000,00 

758 75818 4810 9.000,00 - 

851 85195 4300 - 2.000,00 

RAZEM:   10.726,60 10.726,60 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 
 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 
/-/Krzysztof Strużyński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XIII/2013  

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

 

1. W związku z Umową Nr 147/2013 zawartą w Poznaniu w dniu 28 lutego 2013 roku pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry zwiększa się dochody w dz. 010 rozdz. 01042 
§ 6300 o kwotę 115.594,00 zł oraz wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 115.594,00 
zł. 
 
2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2013.2 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 26.750,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85295§ 3110 o kwotę 26.750,00 zł. 
 
3. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2013.7 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 200,00 zł oraz planu 
wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 31100 o kwotę 200,00 zł. 

4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje sie przeniesień między działami, rozdziałami               
i paragrafami wydatków na kwotę 10.726,60 zł. 

 
 


