
Zarządzenie Nr XXVIII/18 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 19 lipca 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. 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. 

 

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 29.636.798,84 zł zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 

29.672.798,84 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 28.847.306,84 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 33.986.691,16 zł zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 

34.022.691,16 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 27.912.250,63 zł. 

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 2 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 56.150,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 36.000,00 



 85216  Zasiłki stałe 20.000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)   

20.000,00 

 85228  Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

16.000,00 

  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  

16.000,00 

855   Rodzina 20.150,00 

 85504  Wspieranie rodziny 20.150,00 

  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  

20.150,00 

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 56.150,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 36.000,00 

 85216  Zasiłki stałe 20.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 20.000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

16.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 

855   Rodzina 20.150,00 

 85504  Wspieranie rodziny 20.150,00 

  3110 Świadczenia społeczne 20.150,00 

7. 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 20.150,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

855   Rodzina 20.150,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 20.150,00 

  2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

20.150,00 



administracji rządowej zlecone 

gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 

8. 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 zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 20.150,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

855   Rodzina 20.150,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 20.150,00 

  3110 Świadczenia społeczne 20.150,00 

9.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 

855 85504 3110 - 2.000,00 

 (zad.zlecone

) 

4210 2.000,00 - 

RAZEM   2.000,00 2.000,00 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr XXVIII/18 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 19 lipca 2018 roku 

 

1. Na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 20.000,00 zł i plan wydatków w 

dz.852 rozdz. 85216 par. 3110 o kwotę 20.000,00 zł. 

2. W oparciu o pismo od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8  zwiększa się 

plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 16.000,00 zł oraz plan wydatków 

w dz. 852 rozdz. 85228  par. 4110 o kwotę 1.000,00 zł, par. 4170 o kwotę 15.000,00 zł. 

3.W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.242.2018.4 zmniejsza 

się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 20.150,00 zł a zwiększa się 

plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 20.150,00 zł. Plan wydatków w dz. 

855 rozdz. 85501 par. 3110 zmniejsza się o kwotę 20.150,00 zł a w dz. 855 rozdz. 85504  par. 

3110 zwiększa się o kwotę 20.150,00 zł. 

4. W oparciu o analizę budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i  

 paragrafami wydatków na kwotę 2.000,00 zł  

 
 


