
 Zarządzenie Nr XXXIII/2015 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 31 lipca 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., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., XXX/2015 z dnia 30 czerwca 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 22.951.453,93 zł zwiększa się o kwotę 77.922,94 zł do kwoty 

23.029.376,87 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.922,94 zł do kwoty 21.887.699,26 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 22.106.111,15 zł zwiększa się o kwotę 77.922,94 zł do kwoty  22.184.034,09 zł, w 

tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77.922,94 zł do kwoty 20.176.210,27 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.007.823,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

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 77.922,94 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 



751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

6.986,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i 

konstytucyjne 

6.986,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

6.986,00 

801   Oświata i wychowanie 1.319,94 

 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 

1.319,94 

  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 

1.319,94 

852   Pomoc społeczna 69.617,00 

 85206  Wspieranie rodziny 24.750,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

24.750,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

3.200,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 

3.200,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

41.667,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

41.667,00 



bieżących gmin (związków gmin) 

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 77.922,94 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

6.986,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i 

konstytucyjne 

6.986,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

1.200,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.154,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.432,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 

801   Oświata i wychowanie 1.319,94 

 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 

1.319,94 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,12 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,30 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12,37 

  4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

1.305,15 

852   Pomoc społeczna 69.617,00 

 85206  Wspieranie rodziny 24.750,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

20.581,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.663,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 506,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

3.200,00 



społecznej 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.200,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

41.667,00 

  3110 Świadczenia społeczne 41.667,00 

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 

010 01008 4210 50,00 - 

 01078 4300 - 50,00 

700 70005 4300 - 2.000,00 

600 60016 4300 800,00 - 

 60078 4300 - 800,00 

750 75011 4010 500,00 - 

  4300 - 500,00 

 75023 6060 - 2.050,55 

758 75818 4810 10.050,00 - 

  6800 2.050,55 - 

801 80101 4170 - 2.200,00 

  4270 2.200,00 - 

852 85206 3020 - 600,00 

  4010 500,00 - 

  4110 100,00 - 

 85212 4040 2.173,86 - 

 (zad.zlecone) 4210 - 2.173,86 

 85212 4040 3.000,00 - 

 (zad.własne) 4210 - 4.200,00 

  4440 1.200,00 - 

 85219 4170 5.000,00 - 

  4210 - 5.000,00 

 85295 3110  4.050,00 

900 90095 4210 3.000,00 - 

  4260 900,00 - 

  4270 - 400,00 

  4300 - 3.000,00 



 90078 4210 - 50,00 

  4300 - 50,00 

  4390 - 400,00 

921 92195 4300 - 4.000,00 

Razem:   31.524,41 31.524,41 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Przemysław Dębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXXIII/2015 

Burmistrza Pyzdr 

 z dnia 31 lipca 2015 roku 

 

1. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-850-3/15 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 751 rozdz. 75110 par. 2010 o kwotę 6.986,00 zł oraz planu 

wydatków w dz. 751 rozdz. 75110 par. 3030 o kwotę 1.200,00 zł, part. 4170 o kwotę 3.154,00 zł, 

par. 4210 o kwotę 1.432,00 zł, par. 4300 o kwotę 1.000,00 zł, par. 4410 o kwotę 200,00 zł. 

 

2.W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.8 zwiększa się plan 

dochodów w dz. 801 rozdz. 80150 par. 2010 o kwotę 1.319,94 zł i plan wydatków w dz. 801 

rozdz. 80150 par. 4110 o kwotę 2,12 zł, par. 4120 o kwotę 0,30 zł, par. 4170 o kwotę 12,37 zł, 

par. 4240 o kwotę 1.305,15 zł. 

3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85206 par. 2030 o kwotę 24.750,00 zł i plan wydatków w dz. 

852 rozdz. 85206 par. 4010 o kwotę 20.581,00 zł, par. 4110 o kwotę 3.663,00 zł, par. 4120 o 

kwotę 506,00 zł. 

4.W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 3.200,00 zł i plan wydatków w dz. 

852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 3.200,00 zł. 

5. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2015.8 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85214 par. 2030 o kwotę 41.667,00 zł i plan wydatków w dz. 

852 rozdz. 85214 par. 3110 o kwotę 41.667,00 zł. 

6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami          

i paragrafami wydatków na kwotę 31.524,41 zł. 

 

 

  

 
 


