
 

Zarządzenie Nr V/2014 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 12 marca 2014 roku 
 

 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 grudnia 2013 roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014zmienione Uchwała Nr 

XXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2014 r oraz Zarządzeniami: 

Nr II/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r, Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.  

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 12 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

kwotę dochodów w wysokości 22.075.704,00 zł zwiększa się o kwotę 452.069,00 zł do 

kwoty 22.527.773,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323.069,00 zł do kwoty 20.839.544,00 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 1.688.229,00 zł. 

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

kwotę wydatków w  wysokości 22.055.798,34 zł zwiększa się o kwotę 452.069,00 zł do 

kwoty  22.507.867,34 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 323.069,00 zł do kwoty 19.045.501,00 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 3.462.366,34 zł,  

  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 452.069,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 129.000,00 

 01042  Wyłączenie z produkcji gruntów 

rolnych 

129.000,00 

  6300 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

129.000,00 

801   Oświata i wychowanie 298.369,00 



 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

63.369,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

63.369,00 

 80104  Przedszkola 195.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

195.000,00 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

40.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

40.000,00 

852   Pomoc społeczna 24.700,00 

 85295  Pozostała działalność 24.700,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

24.700,00 

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2014 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 452.069,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i łączność 129.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne  129.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

129.000,00 

801   Oświata i wychowanie  298.369,00 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

63.369,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

63.369,00 

 80104  Przedszkola 195.000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

195.000,00 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

40.000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

40.000,00 



852   Pomoc społeczna 24.700,00 

 85295  Pozostała działalność 24.700,00 

  3110 Świadczenia społeczne 24.700,00 

 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr V/2014 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 12 marca 2014 roku 

 

1. W oparciu o umowę nr 161/2014 z dnia 3 marca 2014 roku zawarta między Województwem 

Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 

01042 par. 6300 o kwotę 129.00,00 zł oraz polanu wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 

6050 o kwotę 129.000,00 zł. 

2. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2014.2 dokonuje 

się zwiększenia planu dochodów w dz. 801 rozdz. 80103 par. 2030 o kwotę 63.369,00 zł, 

rozdz. 80104 par. 2030 o kwotę 195.000,00 zł i rozdz. 80106 par. 2030 o kwotę 40.000,00 

zł i planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80103 par. 4010 o kwotę 63.369,00 zł, rozdz. 80104 

par. 4010 o kwotę 195.000,00 zł i rozdz. 80106 par. 4010 o kwotę 40.000,00 zł. 

3. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2014.8 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 24.700,00 zł i plan wydatków w dz. 

852 rozdz. 85295 par.3110 o kwotę 24.700,00 zł 

 

  

 
 


