
 

                             Uchwała  Nr IV/32/15 

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 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 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 II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienionej Uchwała Nr 
III/20/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. i Zarządzeniami Burmistrza 
Pyzdr Nr: VI/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr Ix/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 
X/20145 z dnia 27 lutego 2015 r.  
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę 
dochodów w wysokości 22.493.206,94 zł zmniejsza się o kwotę 143.554,00 zł do kwoty 
22.349.652,94 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 146.554,00 zł do kwoty 21.409.584,94 zł,  

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 940.068,00 zł. 

2. W paragrafie 2 ust. 1 uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę 
wydatków w wysokości 21.421.310,16 zł zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 
21.424.310,16 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.717,34 zł do kwoty19.673.996,34 zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70.717,34 zł do kwoty 1.750.313,82 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 

  6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

3.000,00 

 
4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 



2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 146.554,00 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

758   Różne rozliczenia 146.554,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

146.554,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 146.554,00 

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

700   Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3.000,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 dokonuje się 
przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków: 

Dział Rozdział Paragraf Zmniejszyć Zwiększyć 

010 01010 6050 276.000,00 - 

  6210 - 309.000,00 

630 63003 2320 - 1.000,00 

700 70005 6060 - 3.800,00 

754 75412 4270 - 19.500,00 

758 75818 4810 - 53.217,34 

900 90001 6050 275.000,00 - 

  6210 - 138.937,20 

 90002 2710 - 10.000,00 

  6650 44.454,54 - 

 90017 6210 - 70.000,00 

 90095 2710 10.000,00 - 

921 92109 2480 5.200,00 - 

 92116 2480 - 5.200,00 

Razem:   610.654,54 610.654,54 
7. W paragrafie 3 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 
roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 nadwyżkę budżetu 
w kwocie 1.071.896,78 zł zastępuje się kwotą 925.342,78 zł i przeznacza się na spłatę 
kredytów i pożyczek. 
8. W paragrafie 5 pkt 2 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się 
załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 
roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 i otrzymuje 
brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 
9. W paragrafie 6 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 
roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 zmienia się plan 



przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 
1) przychody w wysokości 1.896.150,00 zł zastępuje się kwotą 2.554.087,20 zł, 
2) koszty w wysokości 1.896.150,00 zł zastępuje się kwotą 2.554.087,20 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
10. W paragrafie 13 pkt 1 Uchwały Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 
2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 kwotę 
rezerwy ogólnej w wysokości 83.450,00 zł zastępuje się kwotą 136.667,34 zł. 
11. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu, z tytułu wolnych, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 146.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Uzasadnienie 

do Uchwały Nr IV/32/15 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

 

 1. W związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 dokonuje się 
zmniejszenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2910 o kwotę 146.554,00 zł a 
wprowadza się w załączniku Przychody paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 
2. Zgodnie z Uchwałą nr 31/V/2015 rady Powiatu we wrześni z dnia 26 marca 2015 roku 
udzielono pomocy finansowej Gminie Pyzdry, w formie dotacji celowej, w kwocie 3.000,00 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kotła gazowego do budynku będącego 
własnością Gminy Pyzdry, w którym siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie 
Komorskiej. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 700 
rozdz. 70005 par.6620 o kwotę 3.000,00 zł oraz planu wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 par. 
6060 o kwotę 3.000,00 zł. 
3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami          
i paragrafami wydatków na kwotę 610.654,54 zł. 

 
 


