
 

  Uchwała  Nr XVII/158/16  

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 3 listopada 2016 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. z 2016 roku poz. 446 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 XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienionej Uchwałami 

Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XII/104/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr XIII/114/16 z dnia 23 

marca 2016 r., Nr XIV/127/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XVI/145/16 z dnia 29 września 

2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z 

dnia 29 lutego 2016 r., Nr XI/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIV/16 z dnia 28 kwietnia 2016 

r., Nr XV/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XVIII/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr XIX/16 z 

dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXII/16 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr XXIII/16 z dnia 29 lipca 2016 

r., Nr XXVI/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIX/16 z dnia 7 września 2016 r., Nr 

XXXI/16 z dnia 15 września 2016 r., Nr XXXIII/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXXV/16 

z dnia 11 października 2016 r.  

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę 

dochodów w wysokości 27.369.464,49 zł zwiększa się o kwotę 3.772,28 zł do kwoty 

27.373.236,77 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.772,28 zł do kwoty 27.010.784,42 zł. 

2. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę 

wydatków w wysokości 27.189.970,16 zł zwiększa się o kwotę 3.772,28 zł do kwoty 

27.193.742,44 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.944,94 zł do kwoty 24.961.664,49 zł, 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.172,66 zł do kwoty 2.232.077,95 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3.772,28 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

756   Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek niepodsiadających 

3.772,28 



osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego 

3.772,28 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

3.772,28 

4.W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się 

przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:   

Dział    Rozdz.  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

756 75601 0910 - 50,00 

  0920 50,00 - 

RAZE

M 

  50,00 50,00 

5. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016dokonuje się 

zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.772,28 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

851   Ochrona zdrowia 3.772,28 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.772,28 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.772,28 

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się 

przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Dział    Rozdz.  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

010 01010 6210 6.641,12 - 

710 71095 4018 - 900,00 

  4019 - 100,00 

  4119 - 171,00 

  4129 - 24,50 

  4218 - 270,00 

  4219 - 30,00 

  4308 - 765,00 

  4309 - 85,00 

750 75023 4010 1.195,50 - 

758 75818 4810 - 5.342,66 

900 90001 6210 4.531,54 - 

 90013 2310 - 4.680,00 



RAZEM   12.368,16 12.368,16 

7. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 

zwiększa się kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.680,00 zł do kwoty 

19.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. W paragrafie 2 ust. 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dodaje się pkt. 

3 w brzmieniu: "wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa         

w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z reazlizacją zadań jst w wysokości 2.345,50 

zł." 

9. W paragrafie 6 pkt 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się 

załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje 

brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

10. W paragrafie 7 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 

roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się 

zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 

1) przychody zmniejsza się o kwotę 11.172,66 zł do kwoty 2.349.819,08 zł, 

2) koszty zmniejsza się o kwotę 11.172,66 zł do kwoty 2.349.819,08 zł, zgodnie                        

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

11.  W paragrafie 11 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zwiększa się 

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.772,28 

zł do kwoty 112.772,28 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.772,28 

zł, 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.000,00 zł. 

12. W paragrafie 14 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę rezerwy 

ogólnej w wysokości 119.964,73 zł zastępuje się kwotą 125.307,39 zł.  

13. W paragrafie 1 ust. 6 Uchwały Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok w 

załączniku Nr 2, plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją 

zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

zwiększono plan dochodów i wydatków do kwoty 61.250,00 zł a winno się zwiększyć do 

kwoty 61.520,00 zł. W związku z powyższym zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

XVI/146/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 XVII/158/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

 

1. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.772,28 

zł. 

2. W związku z analizą budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami           

i paragrafami dochodów na kwotę 50,00 zł. 

3. W oparciu o pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0903/156/2/2016 

dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok.  

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

i paragrafami wydatków na kwotę 12.368,16 zł. W związku z przystąpieniem Gminy Pyzdry 

do Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 

wprowadza się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71095  w kwocie 2.345,50 zł.  

 

         
 
 


