
   Zarządzenie Nr XIII/2022  

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 22 lutego 2022 roku 
 

w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U.z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

 § 1 

W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienionej Zarządzeniem 

Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę 

dochodów  w wysokości 35.628.835,00 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 

35.640.835,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 28.706.668,00 zł. 

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 

2022 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 

2022 w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia 

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę 

wydatków w wysokości 39.137.563,86 zł zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 

39.149.563,86 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 28.706.668,00 zł. 

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 

2022 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 

2022 w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia 

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 12.000,00 

 85278  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

12.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

12.000,00 



(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 

grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 

dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

852   Pomoc społeczna 12.000,00 

 85278  Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

12.000,00 

  1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr XIII/2022 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 22 lutego 2022 roku 

 

1. Na podstawie  pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.49.2022.7 dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85278 par. 2010 o kwotę 12.000,00 zł i plan 

wydatków w dz. 852 rozdz. 85278 gr.par. 1300 o kwotę 12.000,00 zł. 

 
 


