
 Zarządzenie Nr XVIII/19 Burmistrza Pyzdr 

 

z dnia 30 kwietnia 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. 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. 

 

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 30.614.386,99 zł zwiększa się o kwotę 413.453,10 zł do kwoty 

31.027.840,09 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 413.453,10 zł do kwoty 29.269.311,09 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 30.373.138,47 zł zwiększa się o kwotę 413.453,10 zł do kwoty 

30.786.591,57 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413.453,10 zł do kwoty 27.409.056,10 zł. 

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 2 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 413.453,10 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

010   Rolnictwo i łowiectwo  338.280,10 

 01095  Pozostała działalność 338.280,10 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

338.280,10 



innych zadań zleconych gminie 

(związkom gminnym, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

11.606,00 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.606,00 

  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 

11.606,00 

801   Oświata i wychowanie 7.015,00 

 80104  Przedszkola 5.612,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

5.612,00 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego  

1.403,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

1.403,00 

852   Pomoc społeczna 11.840,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

11.840,00 

  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 

11.840,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 44.712,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

44.712,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

44.712,00 

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 413.453,10 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 



010   Rolnictwo i łowiectwo 338.280,10 

 01095  Pozostała działalność 338.280,10 

  1100 Wydatki związane z realizacja zadań 

statutowych zadań 

331.647,16 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

6.632,94 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

11.606,00 

 75113  Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 

11.606,00 

  1100 Wydatki związane z realizacja zadań 

statutowych zadań 

6.816,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

4.790,00 

801   Oświata i wychowanie 7.015,00 

 80104  Przedszkola 5.612,00 

  1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 

ust. 3 pkt 2 ustawy) 

5.612,00 

 80106  Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

1.403,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

1.403,00 

852   Pomoc społeczna 11.840,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

11.840,00 

  1400 Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

11.840,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 44.712,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

44.712,00 

  1300 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3) 

44.712,00 

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 6.000,00 - 

 80195 1100 - 6.000,00 

RAZEM   6.000,00 6.000,00 

8. 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 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr XVIII/19 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

 

1.W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę  338.280,10 zł i zwiększa się 

plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 grupa paragrafów 1100 o kwotę 331.647,16 zł i 1400 

o kwotę 6.632,94 zł. 

2. W związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-803-4/19 zwiększa się 

plan dochodów w dz. 751 rozdz. 75113 par. 2010 o kwotę 11.606,00 zł i plan wydatków w 

dz. 751 rozdz. 75113 grupa paragrafów 1100 o kwotę 6.816,00 zł i 1400 o kwotę 4.790,00 zł  

3. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2019.8 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80104 par. 2030 o kwotę 5.612,00 zł i w dz. 801 rozdz. 

80106 par. 2030 o kwotę 1.403,00 zł, zwiększa się również plan wydatków w dz. 801 rozdz. 

801045 grupa paragrafów 1200 o kwotę 5.612,00 zł w dz. 801 rozdz. 80106 grupa paragrafów 

1400 o kwotę 1.403,00 zł.  

4. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 11.840,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 grupa paragrafów 1400 o kwotę 11.840,00 zł. 

5. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 zwiększa 

się plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 44.712,00 zł i zwiększa się plan 

wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 grupa paragrafów 1300 o kwotę 44.712,00 zł. 

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

grupami paragrafów na kwotę 6.000,00 zł.  

 
 


