
      

        Uchwała  Nr XXXII/269/2014 

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 22 października 2014 roku 

 

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska  w Pyzdrach uchwala, 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 zmienionej 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/22/2014 z dnia 26 września 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr  II/2014 

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

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

z dnia 17 kwietnia 2014r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., Nr XIX/2014 z dnia 21 

maja 2014 r., 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 01 października 2014 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 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 

dochodów w wysokości 21.553.577,09 zł zwiększa się o kwotę 89.183,00 zł do kwoty 

21.642.760,09 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.183,00 zł do kwoty 21.113.882,34 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 528.877,75 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 i 

otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  

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 23.170.551,43 zł zwiększa się o kwotę 89.183,00 zł do kwoty 

23.259.734,43 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.183,00 zł do kwoty 20.122.215,98 zł, 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 3.137.518,45 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 



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 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.  

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 91.000,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

 

600   Transport i łączność 85.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 85.000,00 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

85.000,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

6.000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

6.000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

6.000,00 

 

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 91.000,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

600   Transport i łączność 85.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 85.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

85.000,00 

851   Ochrona zdrowia 6.000,00 

 85154  Przeciwdziałania alkoholizmowi 6.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 

7. 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.817,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 1.817,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

1.817,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1.817,00 

8. 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 zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.817,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 1.817,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

1.817,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.817,00 

9. 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 przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

710 71004 4300 10.000,00 - 

750 75075 4300 10.000,00 - 

921 92109 2480 - 20.000,00 

RAZEM   20.000,00 20.000,00 

10. W paragrafie 7 pkt 2 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 9 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 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.  

11. W paragrafie 12 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 wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do kwoty 111.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań 

określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 86.000,00 



zł, 
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł. 

12. Zmienia się zapis § 1 pkt 12 Uchwały Nr XXXI/262/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok 

w ten sposób, że "W paragrafie 9 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 11 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 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały". 

 

§ 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 XXXII/269/2014 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 22 października 2014 roku 

 

1. W oparciu o umowę nr 310/2014 zawartą w Poznaniu w dniu 30.09.2014 roku 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia 

planu dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 85.000,00 zł oraz planu 

wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 85.000,00 zł. 

2. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 

zmniejsza się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 1.817,00 zł i 

plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 1.817,00 zł. 

3. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 756 

rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 6.000,00 zł, dokonuje się również zwiększenia planu 

wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 par. 4300 o kwotę 6.000,00 zł. 

4. Na podstawie analizy budżetu dokonuje sie przeniesień między działami, rozdziałami 

i paragrafami wydatków na kwotę 20.000,00 zł. 
 


