
Uchwała  Nr XXVI/171/09
Rady Miejskiej  w Pyzdrach
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie  Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok

Na podstawie art.  18 ust  2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249  poz.2104  ze  zmianami  )  Rada  Miejska 
w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z  dnia  3 marca 2009 r. 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok:

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 pkt. 2 kwotę dochodów w wysokości  16.291.572,59 zł zastępuję 
się kwotą 16.484.298,59 zł w tym:

− dochody  bieżące  w  kwocie  15.762.572,59 zł  zastępuje  się  kwotą 
15.955.298,509 zł.

− dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  zdań  z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami 2.711.388,00 zł.

2. W paragrafie 2 pkt. 1 kwotę wydatków w wysokości 22.201.341,99 zł zastępuje się 
kwotą 22.394.067,99 zł w tym:
  1) wydatki bieżące wynoszą 14.936.341,74 zł w tym na:           

a) wynagrodzenia 7.343.378,16 zł 
b) dotacje 775.661,00 zł
c) wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań z zakresu 

administracji  rządowej  oraz  inny  ch  zadań  zleconych  gminie  (związkom  gmin) 
ustawami 2.711.388,00 zł
  2) wydatki majątkowe w wysokości 7.457.726,25 zł.

3. W paragrafie 5  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 
marca 2009r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok tworzy się 
rezerwy:
a) ogólną w wysokości 137.018,00 zł zastępuje się kwotą 217.018,00 zł
b) celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego



4.  W  załączniku  Nr  1  do  Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w   Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009r. dokonuje 
się  zwiększenia  planu  dochodów  budżetowych  o  kwotę   192.726,00  zł 
w następujących 
     podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.408,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.408,00
2010 Dotacje celowe otrzyane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

6.408,00

852 Pomoc społeczna 54.377,00
85295 Pozostała działalność 54.377,00

2023 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
zadania  bieżące  realizowane  przez  gminę  na 
podstawie  porozumień  z  organami  administracji 
rządowej

54.377,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131.941,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 131.941,00

2030 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

131.941,00

5. W  załączniku   Nr  2  do  Uchwały Nr XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 r dokonuje 
się  zwiększenia  planu  wydatków  budżetowych  o  kwotę  192.726,00  zł 
w  następujących 
     podziałkach klasyfikacji budżetowej:

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6.408,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.408,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 185,36

4120 Składki na Fundusz Pracy 29,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.203,64

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.240,00



4300 Zakup usług pozostałych 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarksiego i urządzeń kserograficznych

60,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji

290,00

852 Pomoc społeczna 40.402,00

85295 Pozostała działalność 40.402,00
2813 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
fundacjom

8.800,00

2823 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

24.515,00

2833  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych

7.087,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131.941,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 131.941,00

3240 Stypendia dla uczniów 131.941,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.975,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.125,00
2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.125,00
92118 Muzea 5.850,00

2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.850,00

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
3 marca 2009 roku  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok dokonuje 
się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dz. Rozdz. § Zmniejszyć Zwiększyć
758 75818 4810 - 80.000,00
854 85415 3240 80.000,00 -

Razem: 80.000,00 80.000,00

7.  W paragrafie  8  Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach  z  dnia 



3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok kwotę 
dotacji  celowych  na  dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  pozostałym 
jednostkom  niezaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych  na  2009  rok 
w wysokości 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 60.402,00 zł. W związku z uchwaloną 
zmianą zmienia  się  załącznik nr  11 do Uchwały Nr  XXV/157/09 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 
2008 rok  i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8.  Zmienia  się  załącznik  nr  9  do   Uchwały  Nr  XXV/157/09  Rady  Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 
2009 rok i otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

9.W paragrafie 4 pkt 2 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 
marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok przychody 
budżetu  w  wysokości  6.245.839,44  zł zastępuje  się  kwotą  6.248.653,44  zł. 
W  związku  z  uchwaloną  zmianą  zmienia  się  załącznik  nr  3  do  Uchwały 
Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie 
budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2008  rok   i  otrzymuje  brzmienie  załącznika 
nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 11 Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 
marca  2009  roku  w sprawie  budżetu  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  na  2009  rok  limit 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych  w  kwocie  9.620.839,44  zł zastępuję  się  kwotą  9.623.653,44  zł. 
W paragrafie 11 ust.  3 spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów  wartościowych  oraz  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  w  wysokości 
336.070,04 zł zastępuje się kwotą  338.884,04 zł.  W związku z uchwaloną zmianą 
zmienia się załącznik nr 3A do Uchwały Nr XXV/157/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok 
i otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy  i  Miasta  Pyzdry 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej 

         / - / Mieczysław Podlewski


