
Zarządzenie Nr XIX/19 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 21 maja 2019 roku 
 

w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 

 

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 III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 zmienionej Uchwałami 

Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr IV/30/19  z dnia 14 lutego 2019 r., Nr V/41/19 z dnia 11 

marca 2019 r., Nr VI/45/19 z dnia 20 maja 2019 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr 

IX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2019 r., Nr XI/19 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr XII/19 

z dnia 28 lutego 2019 r., Nr XV/19 z dnia 18 marca 2019 r., Nr XVII/19 z dnia 29 marca 2019 

r., Nr XVIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019  kwotę 

dochodów w wysokości 31.164.309,67 zł zwiększa się o kwotę 35.830,00 zł do kwoty 

31.200.139,67 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.830,00 zł do kwoty 29.112.516,67 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 

zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019            

i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 kwotę 

wydatków w wysokości 30.923.061,15 zł zwiększa się o kwotę 35.830,00 zł do kwoty 

30.958.891,15 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.930,00 zł do kwoty 27.024.591,15 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.900,00 zł do kwoty 3.934.300,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 

zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 i 

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 35.830,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

18.300,00 



prawa oraz sądownictwa 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

300,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gminnym, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

300,00 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 18.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gminnym, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

18.000,00 

801   Oświata i wychowanie 17.480,00 

 80101  Szkoły podstawowe 2.480,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

2.480,00 

 80195  Pozostała działalność 15.000,00 

  2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień między 

organami administracji rządowej  

15.000,00 

855   Rodzina 50,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 50,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gminnym, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

50,00 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się 

zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 35.830,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

18.300,00 



ochrony prawa oraz sądownictwa 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

300,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

300,00 

 75113  Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 

18.000,00 

  1300 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

18.000,00 

801   Oświata i wychowanie 17.480,00 

 80101  Szkoły podstawowe 2.480,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

2.480,00 

 80195  Pozostałą działalność 15.000,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

15.000,00 

855   Rodzina 50,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 50,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

50,00 

7.W załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 dokonuje się 

przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Dział    Rozdz. Grupa par. Zmniejszyć  Zwiększyć 

801 80101 1100 15.680,00 - 

 80195 1100 1.000,00 4.880,00 

  1400 - 11.800,00 

921 92120 1600 - 5.900,00 

 92195 1100 5.900,00 - 

RAZEM   22.580,00 22.580,00 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr XIX/19 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 

1.W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-13-18/19 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010 o kwotę  300,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 grupa paragrafów 1100 o kwotę 300,00 zł. 

2. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-803-5/19 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 751 rozdz. 75113 par. 2010 o kwotę 18.000,00 zł i plan wydatków w 

dz. 751 rozdz. 75113 grupa paragrafów 1300 o kwotę 18.000,00 zł.  

3. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2019.8 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 par. 2030 o kwotę 2.480,00 zł, zwiększa się 

również plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 grupa paragrafów 1100 o kwotę 2.480,00 zł.  

4. W związku z Umową nr 2019/0417/7504/ZSdU/DS/696/TP zawartej w dniu 8 maja 2019 

roku pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Pyzdry zwiększa się plan dochodów w 

dz. 801 rozdz. 80195 par. 2020 o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się plan wydatków w dz. 801 

rozdz. 80195 grupa paragrafów 1100 o kwotę 15.000,00 zł. 

5. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 50,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 grupa paragrafów 1100 o kwotę 50,00 zł. 

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

grupami paragrafów na kwotę 22.580,00 zł.  

 
 


