
 

      Uchwała  Nr XXIV/193/2013 

     Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 28 czerwca 2013 roku 

 
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, 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 
2013r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr Nr: I/2013 z 9 stycznia 2013 r., Nr V/2013 z dnia 
30 stycznia 2013 r., Nr IX2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr XI/2013 z dnia 26 kwietnia 
2013r.,Nr XIII/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r., Nr XIV/2013 z dnia 16 maja 2013r., Nr XV/2013 
z dnia 31 maja 2013r. 
 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 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 dochodów w 
wysokości 21.050.421,52 zł zwiększa się o kwotę 59.364,42 zł do kwoty 21.109.785,94 zł, w 
tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59.364,42 zł do kwoty 19.925.637,39 zł. 

2. 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 19.902.783,04 zł zwiększa się o kwotę 59.364,42 zł do kwoty 19.962.147,46 zł,  
w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 59.364,42 zł do kwoty 19.110.923,92 zł, 

3. 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 59.364,42 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

 

 



853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

59.364,42 

 85395  Pozostała działalność 59.364,42 

  2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich. 

56.379,62 

  2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich. 

2.984,80 

 

4. 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 59.364,42 zł w następujących podziałkach 
klasyfikacji budżetowej: 

 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

59.364,42 

 85395  Pozostała działalność 59.364,42 

  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.803,21 

  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.789,57 

  4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.911,16 

  4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101,18 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.334,92 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 335,38 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 780,27 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 41,31 

  4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 994,76 

  4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 52,66 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2.108,38 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 111,62 



  4307 Zakup usług pozostałych 9.402,23 

  4309 Zakup usług pozostałych 497,77 

  4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

1.044,69 

  4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 

55,31 

 

5. W paragrafie 1 ust.2 pkt 2 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 dotacji  

i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 731.617,60 zł 

zastępuje sie kwotą 790.982,02 zł.  

6. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 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 

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części 

związanej z realizacją zadań jst w wysokości 421.385,33 zł zastępuje się kwotą 480.749,75 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska  

 



 Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/193/2013 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

 

1. W związku z pismem od Zarządu Powiatu we Wrześni Nr NF.3153.7.1.2013 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 par. 2007 o kwotę 56.379,62, w dz.853 
rozdz. 85395 par. 2009 o kwotę 2.984,80 zł oraz planu wydatków w dz. 853 rozdz. 85295 par. 
4017 o kwotę 33.803,21 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4019 o kwotę 1.789,57 zł, w dz. 853 
rozdz. 85295 par. 4047 o kwotę 1.911,16 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4049 o kwotę 101,18 zł, 
w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4117 o kwotę 6.334,92 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4119  
o kwotę 335,38 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4127  o kwotę 780,27 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 
par.4129 o kwotę 41,31 zł,w dz. 853 rozdz. 85295 par.4137 o kwotę 994,76 zł, w dz. 853 rozdz. 
85295 par.4139 o kwotę 52,66 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par.4217 o kwotę 2.108,38 zł,w dz. 
853 rozdz. 85295 par.4219 o kwotę 111,62 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par.4307 o kwotę 
9.402,23 zł,w dz. 853 rozdz. 85295 par. 4309 o kwotę 497,77 zł, w dz. 853 rozdz. 85295 par. 
4447 o kwotę 1.044,69 zł,w dz. 853 rozdz. 85295 par.4449 o kwotę 55,31 zł. 
 
 

 

 

Burmistrz Pyzdr 
/-/Krzysztof Strużyński  


