
Zarządzenie Nr XXIX/2015 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 
 

 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 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 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 

kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr VII/68/15 z dnia 18 czerwca 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/2015 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 

XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XXIV/2015 z dnia 

29 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 22.881.491,67 zł zwiększa się o kwotę 63.462,26 zł do kwoty 

22.944.953,93 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.462,26 zł do kwoty 21.803.276,32 zł. 

2.  W paragrafie 1 ust. 2 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 4 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 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. 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 22.036.148,89 zł zwiększa się o kwotę 63.462,26 zł do kwoty  

22.099.611,15 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.462,26 zł do kwoty 20.091.787,33 zł. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 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 5 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 3 do niniejszego zarządzenia.  

5. 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 63.462,26 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

801   Oświata i wychowanie 51.662,26 



 80101  Szkoły podstawowe 28.737,88 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

28.737,88 

 80110  Gimnazja 22.749,40 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

22.749,40 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

174,98 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

174,98 

852   Pomoc społeczna 11.800,00 

 85295  Pozostała działalność 11.800,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

11.800,00 

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 

zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 63.462,26 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

801   Oświata i wychowanie 51.662,26 

 80101  Szkoły podstawowe 28.737,88 

  2820 Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

3.321,57 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,69 



  4120 Składki na Fundusz Pracy 5,83 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 238,00 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

25.131,79 

 80110  Gimnazja 22.749,40 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,22 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4,62 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 188,40 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

22.524,16 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 

174,98 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

174,98 

852   Pomoc społeczna 11.800,00 

 85295  Pozostała działalność 11.800,00 

  3110 Świadczenia społeczne 11.800,00 

7. 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  rozdziałami i paragrafami wydatków: 

Dział    Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

751 75101 4110 - 452,10 

 (zad.zlecone) 4120 - 48,60 

  4170 - 1.683,83 

  4210 - 1.284,44 

  4300 2.982,40 - 

  4410 - 13,43 

  4700 500,00 - 

Razem:   3.482,40 3.482,40 

 

8. 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 3 do niniejszej zarządzenia. 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXIX/2015 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

1.W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2015.8 zwiększa się plan 

dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 11.800,00 zł i plan wydatków w dz. 852 

rozdz. 85295 par. 3110 o kwotę 11.800,00 zł. 

2. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 zwiększa 

sie plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2010 o kwotę 28.737,88 zł, rozdz. 80110 par. 

2010 o kwotę 22.749,40 zł, rozdz. 80150 par. 2010 o kwotę 174,98 zł i plan wydatków w dz. 

801 rozdz. 80101 par. 2820 o kwotę 3.321,57 zł, par. 4110 o kwotę 40,69 zł, par. 4120 o 

kwotę 5,83 zł, par. 4170 o kwotę 238,00 zł, par. 4240 o kwotę 25.131,79 zł, w rozdz. 80110 

par. 4110 o kwotę 32,22 zł, par. 4120 o kwotę 4,62 zł, par. 4170 o kwotę 188,40 zł, par. 4240 

o kwotę 22.524,16 zł, w rozdz. 80150 par. 4240 o kwotę 174,98 zł.  

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

i paragrafami wydatków na kwote 3.482,40 zł. 

 

 

  

 
 


