
Uchwała  Nr V/51/15 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 14 maja 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 Uchwałami 
Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 
r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 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., Nr XIII/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 
XX/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 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 22.806.569,06 zł zwiększa się o kwotę 45.509,61 zł do kwoty 
22.852.078,67 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 21.719.501,06 zł,  

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 42.509,61 zł do kwoty 1.132.577,61 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 21.881.226,28 zł zwiększa się o kwotę 125.509,61 zł do kwoty 
22.006.735,89 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.509,61 zł do kwoty 20.026.422,07 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.980.313,82 zł, zgodnie 
z załacznikiem 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 45.509,61 zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

700   Gospodarka mieszkaniowa 500,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 



852   Pomoc społeczna 2.500,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

2.500,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

2.500,00 

900   Gospodarka komunalna i ochorna 
środowiska 

42.509,61 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19.500,00 

  6290 Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z 
innych źródel 

19.500,00 

 90095  Pozostała działalność 23.009,61 

  6208 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałaem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 
625 

23.009,61 

4. 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 125.509,61zł w następujących 
podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i ł ączność 80.000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 80.000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

80.000,00 

758   Różne rozliczenia 35.509,61 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 35.509,61 

  4810 Rezerwy 35.509,61 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 10.000,00 



narodowego 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 

  2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych 

10.000,00 

5. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 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 kwota 
kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 
681.668,00 zł zastępuje się kwotą 704.677,61 zł. 
5. 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 925.342,78 zł zastępuje się kwotą 845.342,78 zł i przeznacza się na spłatę 
kredytów i pożyczek. 
6. W paragrafie 5 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 zmienia się 
załącznik nr 7 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. 
7. 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 135.467,34 zł zastępuje sie kwotą 170.976,95 zł. 
8. Zmienia się paragraf 4 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 w ten sposób, 
że: w paragrafie 4 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 jako ust. 1 wpisuje 
się treść: 1. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych 
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 226.554,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 5a i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,                  
a dotychczasowa treść paragrafu 4 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 
otrzymuje numerację ust. 2 paragrafu 4.  
 
§ 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 V/51/15 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 14 maja 2015 roku 

 

1. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.509,61 
zł: w dz. 7500 rozdz. 70005 par. 0970 o kwotę 500,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85212 par. 2360 
o kwotę 2.500,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 par. 6290 o kwotę 19.500,00 zł i w dz. 900 
rozdz. 90095 par. 6208 o kwotę 23.009,61 zł. 

2. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy w par. 950 o kwotę 80.000,00 zł. 

3. W oparciu o analizę budżetu zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.509,61 zł: w dz. 600 
rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 80.000,00 zł, w dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 o kwotę 
35.509,61 zł, w dz. 921 rozdz.92120 par. 2720 o kwotę 10.000,00 zł. 

 

 
 


