
              

                                Uchwała VII/60/19  

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

        z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019 

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

(Dz. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, 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., Nr XIX/19 z dnia 21 maja 2019 r., Nr XXIII/19 z 

dnia 3 czerwca 2019 r., Nr XXIV/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. 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 31.023.116,06 zł zwiększa się o kwotę 286.841,00 zł do kwoty 

31.309.957,06 zł, w tym: 

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 286.841,00 zł do kwoty 4.231.153,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. 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 286.841,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 286.841,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

286.841,00 

  1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 286.841,00 

3.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 grupami paragrafów wydatków:   

Dział    Rozdz. Grupa par. Zmniejszyć  Zwiększyć 

010 01010 1600 - 65.973,43 

900 90001 1600 65.973,43 - 

RAZEM   65.973,43 65.973,43 

 

4. W paragrafie 3 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 nadwyżkę budżetu     

w kwocie 241.248,52 zł zastępuje się deficytem budżetu w kwocie 45.592,48 zł. Deficyt 

budżetu w kwocie 45.592,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

5. W paragrafie 4 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 łączą kwotę 

planowanych przychodów budżetu w wysokości 992.316,42 zł zastępuję się kwotą 

1.279.157,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. W paragrafie 6 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 limit zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  

w kwocie 992.316,42 zł zastępuje się kwotą 1.279.157,42 zł, w tym na: 

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 492.316,42 zł zastępuje się 

kwotą 779.157,42 zł.  

7. W paragrafie 10 ust. 2 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 

upoważnienia Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań na rynku krajowym w wysokości 

492.316,42 zł zastępuje się kwotą 779.157,42 zł. 

 

§ 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 VII/60/19  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

 

 

1. Na podstawie pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPI-JS/400/548/2019 dokonuje się zwiększenia 

przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 286.841,00 zł 

i tym samym zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 grupa paragrafów 1600 o kwotę 

286.841,00 zł.  

 

2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami rozdziałami   

i grupami paragrafów wydatków na kwotę 65.973,43 zł 

         
 


