
                                    

                  Uchwała VI/45/19 

        Rady Miejskiej w Pyzdrach 

         z dnia 20 maja 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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. 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 31.027.840,09 zł zwiększa się o kwotę 136.469,58 zł do kwoty 

31.164.309,67 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 192.624,42 zł do kwoty 29.076.686,67 zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 329.094,00 zł do kwoty 2.087.623,00 zł. 

2. 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 30.786.591,57 zł zwiększa się o kwotę 136.469,58 zł do kwoty 

30.923.061,15 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 414.394,95 zł do kwoty 26.994.661,15 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 550.864,53 zł do kwoty 3.928.400,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. 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 345.965,58 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo 209.169,00 

 01008  Melioracje wodne 209.169,00 

  0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za 

przejęte nieruchomości pod inwestycje 

celu publicznego 

209.169,00 



600   Transport i łączność 119.925,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 119.925,00 

  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

119.925,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2.680,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.680,00 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

2.680,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

3.200,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

3.200,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

3.200,00 

801   Oświata i wychowanie 5.291,58 

 80104  Przedszkola 1.983,62 

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

1.983,62 

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 3.007,96 

  0830 Wpływy z usług 3.007,96 

852   Pomoc społeczna 6.000,00 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

6.000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 

 

4. 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 

zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 209.496,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

758   Różne rozliczenia 209.496,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu 

209.496,00 



terytorialnego 

  2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 209.496,00 

 

5. 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 345.965,58 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

600   Transport i łączność 119.925,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 119.925,00 

  1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 119.925,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

226.040,58 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 226.040,58 

  1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

226.040,58 

 

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 

zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 209.496,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

801   Oświata i wychowanie 146.246,00 

 80101  Szkoły podstawowe 166.000,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

61.000,00 

  1200 Dotacje na zadania bieżące 5.000,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

50.000,00 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

1.000,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

1.000,00 

 80110  Gimnazja 6.900,00 

  1200  Dotacje na zadania bieżące 6.900,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

13.146,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

13.146,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

3.000,00 



 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych 

5.800,00 

  1200 Dotacje na zadania bieżące 5.800,00 

 80152  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w innych 

typach szkół, liceach 

ogólnokształcących, 

technikach, branżowych szkołach I 

stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach 

I stopnia oraz szkołach artystycznych 

400,00 

  1200 Dotacje na zadania bieżące 400,00 

852   Pomoc społeczna 33.098,48 

 85202  Domy pomocy społecznej 23.098,48 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

23.098,48 

 85214  Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

10.000,00 

  1300 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

10.000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 151,52 

 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 

151,52 

  1200 Dotacje na zadania bieżące 151,52 

855   Rodzina 30.000,00 

 85504  Wspieranie rodziny 10.000,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

10.000,00 

 85508  Rodziny zastępcze 20.000,00 

  1100 Wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

20.000,00 

 

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 



010 01008 1100 2.180,00 - 

 01010 1100 18.000,00 - 

  1610 - 10.000,00 

600 60016 1100 96.895,00 - 

  1600 - 113.075,00 

710 71004 1100 20.000,00 - 

750 75023 1400 51.501,38 - 

 75023 1600 - 4.200,00 

754 75412 1200 30.000,00 - 

  1610 - 37.959,42 

801 80104 1100 - 11.861,64 

  1200 - 57.994,84 

 80149 1200 - 8.485,48 

851 85141 1610 - 30.000,00 

900 90004 1100 - 300,00 

 90013 1100 33.000,00 - 

 90015 1600 7.500,00 - 

 90095 1100 47.200,00 - 

  1600 - 11.500,00 

921 92109 1100 - 14.735,47 

  1600 14.335,47 - 

 92120 1600 - 20.000,00 

 92195 1100 - 500,00 

RAZEM   320.611,85 320.611,85 

 

8. W paragrafie 1 pkt 2 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 

zwiększa się kwota dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.983,62 zł do kwoty 

52.846,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

9. W paragrafie 2 pkt 2 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 

zwiększa się kwota wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.294,84 zł do kwoty 

39.446,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

10. W paragrafie 7 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 zmienia się 



załącznik nr 10 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 4 do niniejszej uchwały. 

 

11. W paragrafie 7 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 zmienia się 

załącznik nr 11 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 5 do niniejszej uchwały. 

12. W paragrafie 16 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 16 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 6 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 VI/45/19 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 20 maja 2019 roku 

 

1. W oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VII.7570.730.2018.14 z dnia  

30 stycznia 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01008 par. 

0800 o kwotę 209.169,00 zł i planu wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 grupa paragrafów 

1610 o kwotę 209.169,00 zł. Kwota 209.169,00 zł stanowi odszkodowanie z tytułu przejęcia 

na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji przeciwpowodziowej pn. "Modernizacja 

prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, 

woj. wielkopolskie". 

 

2. Na podstawie umowy nr 166/2019 zawartej w dniu 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Gminą Pyzdry dokonuje się zwiększenia planu dochodów 

w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6300 o kwotę 119.925,00 zł i planu wydatków w dz. 600 rozdz. 

60016 grupa paragrafów 1600 o kwotę 119.925,00 zł.  

 

3. W związku z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 dokonuje się 

zmniejszenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 209.496,00 zł i 

planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 grupa paragrafów 1400 o kwotę 50.000,00 zł, w dz. 

801 rozdz. 80101 grupa paragrafów 1100 o kwotę 61.000,00 zł i 1200 o kwotę 5.000,00 zł, w 

dz. 801 rozdz. 80106 grupa paragrafów 1100 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80110 

grupa paragrafów 1200 o kwotę 6.900,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80146 grupa paragrafów 1100 

o kwotę 13.146,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80148 grupa paragrafów 1400 o kwotę 3.000,00 zł, w 

dz. 801 rozdz. 80150 grupa paragrafów 1200 o kwotę 5.800,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80152 

grupa paragrafów 1200  

o kwotę 400,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85202 grupa paragrafów 1100 o kwotę 23.098,48 zł, w 

dz. 852 rozdz. 85214 grupa paragrafów 1300 o kwotę 10.000,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85404 

grupa paragrafów 1200 o kwotę 151,52 zł, w dz. 855 rozdz. 85504 grupa paragrafów 1400 o 

kwotę 10.000,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85508 grupa paragrafów 110 o kwotę 20.000,00 zł. 

 

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

i grupami paragrafów wydatków na kwotę 320.611,85 zł. 

 
 


