
                  

                        Uchwała III/24/18 

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

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

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

(Dz. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                                                

o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach 

uchwala, 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., Nr 

XXXIV/301/18 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr II/11/18 z dnia 7 grudnia 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 XVI/18 z dnia 28 

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 

XXXVIII/18 z dnia 6 września 2018 r., Nr XXXIX/18 z dnia 17 września 2018 r., Nr XL/18 z 

dnia 28 września 2018 r. , Nr XLI/18        z dnia 8 października 2018 r., XLII/18 z dnia 12 

października 2018 r., Nr XLIII/18 z dnia 22 października 2018 r., Nr XLIV/18 z dnia 31 

października 2018 r., Nr XLVIII/18 z dnia 16 listopada 2018 r., Nr LI/18 z dnia 26 listopada 

2018 r., LII/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., LIII/18 z dnia 14 grudnia 3018 r., LIV/18 z dnia 17 

grudnia 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 30.471.528,84 zł zwiększa się o kwotę 1.228.484,32 zł do 

kwoty 31.700.013,16 w tym: 

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.228.484,32 zł do kwoty 2.061.211,37 zł. 

2. 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 34.821.421,16 zł zwiększa się o kwotę 50.576,14 zł do kwoty 

34.871.997,30 zł, w tym: 

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.576,14 zł do kwoty 6.323.371,35 zł, zgodnie   

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. 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 1.228.484,32 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i łączność  1.147.455,32 

 60016  Drogi publiczne gminne 1.147.455,32 

  6208 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem 

dochodów skalsyfikowanych w 

paragrafie 625 

1.147.455,32 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

81.029,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

81.029,00 

  6280 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

81.029,00 

4.  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 zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę  81.029,00 zł                                                                   

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

81.029,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

81.029,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

81.029,00 

5. 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 zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę  30.452,86 zł                                                                

w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i łączność 30.452,86 

 60016  drogi publiczne gminne 30.452,86 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

13.433,86 

  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 17.019,00 



budżetowych 

6. 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 - 30.000,00 

  6058 30.000,00 - 

921 92116 2480 - 4.700,00 

 92118 2480 4.700,00 - 

RAZEM   34.700,00 34.700,00 

7.  W paragrafie 1 ust. 2 pkt  3  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 

zwiększa się kwota dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                               

o kwotę 1.471.455,32 zł do kwoty  1.842.004,36 zł. 

8.  W paragrafie 2 ust. 2 pkt  3  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 

zmniejsza się kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 47.019,00 zł do kwoty 3.646.974,63 zł. 

9. W paragrafie 3 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 deficyt 

budżetu w kwocie 4.349.892,32 zł zastępuje się kwotą 3.171.984,14 zł, zostanie on 

sfinansowany przychodami z tytułu: 

1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących                         

z budżetu Unii Europejskiej, 

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 

3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 

4) nadwyżki z lat ubiegłych.  

9. W paragrafie 5 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 łączną kwotę 

planowanych rozchodów w wysokości 655.245,48 zł zastępuje się kwotą 1.833.153,66 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

10. W paragrafie 7 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 zmienia się 

załącznik Nr 11 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 niniejszej uchwały.  

11. W paragrafie 8 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 

zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 

1) przychody zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 2.348.950,00 zł, 

2) koszty zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 2.348.950,00 zł, zgodnie                                            

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.  



12. W paragrafie 16 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 zmienia się 

załącznik Nr 16 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 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 III/25/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

1. Na podstawie umowy dotacji nr 536/U/400/164/2018 zawartej pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Pyzdry 

zwiększa się plan dochodów w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6280 o kwotę 81.029,00 zł oraz 

plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050 o kwotę 81.029,00 zł. 

2. W oparciu o pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr 

UM15-65151-UM1500057/16 i nr UM15-65151-UM1500054/16 zwiększa się plan 

dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6208 o kwotę 1.147.455,32 zł i zwiększa się rozchody 

z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.147.455,32 zł. 

3. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 

60016 par. 6050 o kwotę 13.433,86 zł i par. 6058 o kwotę 17.019,00 zł i zwiększa się 

rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 30.452,86 zł. 

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

i paragrafami wydatków na kwotę 34.700,00 zł.  

         
 
 


