
Zarządzenie Nr XXXVIII/2014 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 23 października 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 2014 zmienione Uchwałami Rady 

Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 

maja 2014 r., Nr XXX/252/2014 z  dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XXXI/262/2014 z dnia 26 września 

2014 r. Nr XXXII/269/2014 z dnia 22 października 2014 r. oraz Zarządzeniami: Nr II/2014 z dnia 

20 stycznia 2014 r, Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr V/2014 z dnia 12 marca 2014 r., 

VIa/2014 z dnia 24 marca 2014 r., IX/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 

2014 r., Nr XII/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 

XIX/2014 z 21 maja 2014r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 

2014 r., Nr XXIX/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr XXXIII/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr 

XXXIV/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr XXXV/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr 

XXXVI/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr XXXVII/2014 z dnia 1 października 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 21.642.760,09 zł zwiększa się o kwotę 638.324,54 zł do kwoty 22.281.084,63 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 638.324,54 zł do kwoty 21.752.206,88 zł.  

2.W paragrafie 1 ust. 2 pkt 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 zmienia się 

załącznik nr 4 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 zmienia się załącznik nr 

1 do niniejszego zarządzenia.  

3. 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 23.259.734,43 zł zwiększa się o kwotę 638.324,54 zł do kwoty  

23.898.058,97 zł w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 638.324,54 zł do kwoty 20.760.540,52 zł. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 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 zmienia się 

załącznik nr 5 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 zmienia się załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia.  

5. 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 638.324,54 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 156.670,54 

 01095  Pozostała działalność 156.670,54 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

156.670,54 

750   Administracja publiczna 934,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 934,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

934,00 

852   Pomoc społeczna 394.900,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

341.395,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

341.395,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

1.400,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

1.400,00 

 85216  Zasiłki stałe 41.229,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

41.229,00 



 85295  Pozostała działalność 10.876,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

10.876,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 85.820,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 85.820,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

73.063,00 

  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa ma realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez 

budżet państwa w ramach 

programów rządowych 

12.757,00 

6. 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 638.324,54 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 156.670,54 

 01095  Pozostała działalność 156.670,54 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439,40 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 62,96 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.569,61 

  4430 Różne opłaty i składki 153.598,57 

750   Administracja publiczna 934,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  934,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

934,00 

852   Pomoc społeczna 394.900,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

341.395,00 

  3110 Świadczenia społeczne 331.154,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

8.515,00 



  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.517,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 209,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

1.400,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

1.400,00 

 85216  Zasiłki stałe 41.229,00 

  3110 Świadczenia społeczne 41.229,00 

 85295  Pozostała działalność 10.876,00 

  3110 Świadczenia społeczne 10.550,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326,00 

854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

85.820,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 85.820,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 73.063,00 

  3260 inne formy pomocy dla uczniów 12.757,00 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXXVIII/2014 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 23 października 2014 roku 

 

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2014.8 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 156.670,54 zł oraz plan 

wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 par. 4110 o kwotę 439,40 zł, par. 4120 o kwotę 62,96 zł, par. 

4170 o kwotę 2.569,61 zł, par. 4430 o kwotę 153.598,57 zł. 

2. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 zwieksza się dochody 

w dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 934,00 zł oraz wydatki w dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010 

o kwotę 934,00 zł. 

3. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2014.8 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 o kwotę 227.208,00 zł oraz plan 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110 o kwotę 220.392,00 zł, par. 4010 o kwotę 5.667,00 zł, 

par. 4110 o kwotę 1.010,00 zł, par. 4120 o kwotę 139,00 zł. 

4. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.350.2014.6 dokonuje sie 

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 o kwotę 114.187,00 zł i planu 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110 o kwotę 110.762,00 zł, par. 4010 o kwotę 2.848,00 zł, 

par. 4110 o kwotę 507,00 zł, par. 4120 o kwotę 70,00 zł. 

5. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2014.3 zwiększa sie plan 

dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 1.400,00 zł i wydatków w dz. 852 rozdz. 

85213 par. 4130 o kwotę 1.400,00 zł. 

6. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2014.8 dokonuje się 

zwiększenia dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 41.229,00 zł i wydatków w dz. 

852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 41.229,00 zł. 

7. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2014.3 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 10.876,00 zł i planu 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110 o kwotę 10.550,00 zł, par. 4210 o kwotę 326,00 zł. 

8. W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8 zwiększa się plan 

dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 73.0630,00 zł oraz plan wydatków w dz. 854 

rozdz. 85415 par. 3240 o kwotę 73.063,00 zł. 

9. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2014.8 zwiększono plan 

dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2040 o kwotę 12.757,00 zł i plan wydatków w dz. 854 

rozdz. 85415 par. 3260 o kwotę 12.757,00 zł. 

 
 


