
Zarządzenie Nr XXXVII/2014 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 1 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. 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. 

 

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 21.502.908,09 zł zwiększa się o kwotę 50.669,00 zł do kwoty 21.553.577,09 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.669,00 zł do kwoty 21.109.699,34 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 23.119. 882,43 zł zwiększa się o kwotę 50.669,00 zł do kwoty  

23.170.551,43 zł w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.669,00 zł do kwoty 20.118.032,98 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 50.669,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 



751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

50.669,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

50.669,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

50.669,00 

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 50.669,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

50.669,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie 

50.669,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych  

32.940,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.845,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.370,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 5.054,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 

  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  



 

 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXXVII/2014 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 1 października 2014 roku 

 

1. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-790-8/14 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010 o kwotę 50.669,00 zł oraz plan 

wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 par. 3030 o kwotę 32.940,00 zł, par. 4110 o kwotę 840,00 zł, par. 

4120 o kwotę 120,00 zł, par. 4170 o kwotę 4.845,00 zł, par. 4210 o kwotę 5.370,00 zł, par. 4300 o 

kwotę 5.054,00 zł, par. 4410 o kwotę 1.000,00 zł, par. 4700 o kwotę 500,00 zł. 

 
 


