
Zarządzenie Nr XLII/18 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 12 października 2018 roku 
 

w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U.z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 § 1 

W Uchwale Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2017 roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 zmienionej Uchwałami 

Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18  z dnia 9 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18        

z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr XXXI/278/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXII/289/18       

z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XXXIII/295/18 z dnia 8 października 2018 r.  i Zarządzeniami 

Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 

X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 

kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr  XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr 

XX/18 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XXII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr XXIII/18 z dnia 

25 czerwca 2018 r., Nr XXIV/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. , Nr XXVIIa/18 z dnia 13 lipca 

2018 r., Nr XXVIII/18 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr XXXI/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr 

XXXIII/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr XXXIV/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr XXXVII/18 

z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr XXXIX/18 z dnia 17 września 2018 r., XL/18 z dnia 28 

września 2018 r., XLI/18 z dnia 8 października 2018 r.  

 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018  

kwotę dochodów w wysokości 29.844.474,99 zł zwiększa się o kwotę 233.418,00 zł do 

kwoty 30.077.892,99 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.418,00 zł do kwoty 29.245.165,94 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały NXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018       

i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 kwotę 

wydatków w wysokości 34.194.367,31 zł zwiększa się o kwotę 233.418,00 zł do kwoty 

34.427.785,31 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.658,00 zł do kwoty 28.113.507,50 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.760,00 zł do kwoty 6.314.277,81 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały NXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 i 



otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 233.418,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

38.520,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

38.520,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami  

38.520,00 

852   Pomoc społeczna 1.500,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

1.500,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami  

1.500,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 19.871,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

19.871,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację wlasnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

19.871,00 

855   Rodzina 173.527,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 173.527,00 

  2060 Dotacje celowe  otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom 

173.527,00 



powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 233.418,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

38.520,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

38.520,00 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

38.520,00 

852   Pomoc społeczna 1.500,00 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

1.500,00 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.500,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 19.871,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

19.871,00 

  3240 Stypendia dla uczniów 19.871,00 

855   Rodzina 173.527,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 173.527,00 

  3110 Świadczenia społeczne 173.527,00 

7.W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/246/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 

grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018 

dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Dział    Rozdz.  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

500 50095 6050 - 1.000,00 

  6059 1.000,00 - 

600 60016 4170 6.760,00 - 

  6050 - 6.760,00 



852 85214 3110 2.000,00 - 

 85219 3020 - 900,00 

  4280 - 400,00 

  4430 1.300,00 - 

 85295 4210 - 400,00 

  4300 - 1.600,00 

855 85501 3020 - 400,00 

 (zad.zlec.) 3110 600,00 - 

  4280 - 200,00 

900 90003 4300 - 10.000,00 

 90095 4300 10.000,00 - 

921 92109 4270 - 500,00 

 92195 4300 500,00 - 

RAZEM:   22.160,00 22.160,00 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr XLII/18 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 12 października 2018 roku 

 

1.W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010 o kwotę 38.520,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 par. 3030 o kwotę 38.520,00 zł. 

2. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 o kwotę 1.500,00 zł i planu 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 o kwotę 1.500,00 zł. 

3. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 19.871,00 zł i planu 

wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 par. 3240 o kwotę 19.871,00 zł. 

4. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2018.8 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 173.527,00 zł i planu 

wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110 o kwotę 173.527,00 zł. 

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

 paragrafami wydatków na kwotę 22.160,00 zł.  

 

 
 


