Uzasadnienie do uchwały nr XXII/160/20
Zmian dokonano na wniosek skarbnika gminy, kierowników jednostek
i wydziałów.
1) Zwiększenie dochodów : 1 245 494,85 zł
Dz. 700, rozdz. 70004 – zwiększenie o kwotę 14 690,35 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskaną nadwyżką po rozliczeniu
czynszu za IV kwartał 2019 r. za lokale mieszkalne Gminy.
Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 2 548,50 zł
Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizny.
Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 650 000,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących w związku z realizacją projektu „Pyrzyce dla
potrzebujących. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2020 - 2021. Całkowita
wartość projektu 1 037 362,50 zł. Dofinansowanie wyniesie 985 362,50 zł, udział
własny 52 000 zł.
Dz. 900, rozdz. 90002 – zwiększenie o kwotę 558 256,00 zł
Zwiększenie dochodów bieżących na podstawie uchwały podjętej przez Radę
Miejską o zwiększeniu stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w związku ze zwiększeniem
kosztów ponoszonych na realizację wymienionych czynności.
Dz. 926, rozdz. 92601 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych – dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę
studni głębinowej na stadionie miejskim w Pyrzycach – I etap.
2) Zwiększenie wydatków z wpływów w roku 2020 - 1 245 494,85 zł oraz ze
zwiększenia przychodów z rozliczenia roku 2019 – 3 096 585,03 zł razem:
4 342 079,88 zł
Dz. 600 rozdz. 60016 - zwiększenie o kwotę 122 930,53 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo
(z rozliczenia roku 2019).
Dz. 600, rozdz. 60017 – zwiększenie o kwotę 1 345 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn.
„Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach”. Łączne nakłady w 2020 roku

wyniosą 3 860 067,82 zł, (rozliczenie z roku 2019 t tego: fundusz ochrony dróg
w kwocie 560 000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka 785 000,00 zł).
Dz. 700, rozdz. 70004 – zwiększenie o kwotę 14 690,35 zł
Zwiększenie wydatków bieżących na remonty zasobu mieszkalnego w związku
z uzyskaną nadwyżką wynikającą z rozliczenia opłat czynszowych za IV
kwartał 2019 r.
Dz. 750, rozdz. 75023- zwiększenie o kwotę 202 404,99 zł
Zwiększenie wydatków bieżących (z rozliczenia roku 2019) na wynagrodzenia i
pochodne od nich w tym: kwotę 118 421,13 zł na wypłatę odpraw
emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego (4), którzy nabyli
uprawnienia emerytalne i złożyli wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w
miesiącu lipcu b.r, kwotę 13 448,31 zł na wypłatę tzw. „13”- wynagrodzenie
roczne dla pracowników przechodzących na emeryturę jako całkowite
rozliczenie, oraz kwotę 70 535,55 zł przeznaczoną na nagrody jubileuszowe
pracowników Urzędu Miejskiego (7). Wydatki te nie zostały wprowadzone do
projektu budżetu w roku 2020 z uwagi na ograniczone środki finansowe.
Dz. 801, rozdz. 80132 - zwiększenie o kwotę 2 548,50 zł
Zwiększenie wydatków bieżących statutowych w kwocie 1 298,50 zł
z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych na
potrzeby dydaktyczne oraz 1 250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Dz. 801 rozdz. 80195 - zwiększenie o kwotę 1 231 961,75 zł
majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej
z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia”
(z rozliczenia roku 2019). Całkowita wartość projektu skierowana do
dofinansowania po zwiększeniu alokacji wynosi 4 281 961,75 zł, a przyznana
wartość dofinansowania wynosi 3 463 929,79 zł ( 80,8958…%). Nakłady
finansowe do poniesienia w 2020 roku wyniosą 4 281 961,75 zł.
Dz. 851, rozdz. 85154 - zwiększenie o kwotę 158 446,16 zł
Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
dotacje oraz wynagrodzenia i pochodne (z rozliczenia roku 2019 jako obowiązek
zwiększenia wydatków w następnym roku budżetowym 158 446,18 – 0,02
nadpłata).
Dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 650 000,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Pyrzyce dla
potrzebujących. Zadanie realizowane przez OPS w latach 2020 - 2021. Całkowita

wartość projektu 1 037 362,50 zł. Dofinansowanie wyniesie 985 362,50 zł, udział
własny 52 000 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF.
Dz. 900, rozdz. 90002 - zwiększenie o kwotę 558 256,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących statutowych na pokrycie kosztów związanych
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce.
Dz. 900, rozdz. 90004 - zwiększenie o kwotę 35 841,60 zł
Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki statutowe
(z rozliczenia roku 2019 jako obowiązek zwiększenia wydatków w następnym
roku budżetowym – ochrona środowiska).
Dz. 926, rozdz. 92601 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn.
"Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach – I etap
Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Pyrzycach."
3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:
Z rozdziału 75702 –„Obsługa długu publicznego” przenosi się kwotę 20 000,00 zł
jako zmniejszenie wydatków bieżących do rozdziału 92601 jako zwiększenie
wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja stadionu
miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach – I etap Budowa studni głębinowej
na stadionie miejskim w Pyrzycach."
Z rozdziału 75818 rezerwę celową majątkową na wydatki majątkowe w kwocie
250 000,00 zł utworzoną na budżet obywatelski przenosi się do rozdziału 85111
na „Zakup zestawu do wideoendoskopii 1 kpl Kolonoskop + Gastroskop”
w ramach
Budżetu
Obywatelskiego
dla
Szpitala
Powiatowego
w Pyrzycach”.
Z rozdziału 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze …” ze
świadczeń społecznych przenosi się kwotę 26 000,00 zł do rozdziału 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność” na
wydatki bieżące statutowe celem zabezpieczenia udziału własnego pieniężnego
w realizacji zadania, o którym mowa wyżej.

4) Zmiany w przychodach budżetu:
1.
W wyniku rozliczenia budżetu roku 2019 osadzone środki na rachunku
bieżącym na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 4 671 585,03 zł.
W budżecie roku 2020 zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości
1 575 000,00 zł z przeznaczeniem ich na rozchody budżetu, tak więc
ostatecznie środki są większe niż prognozowano o kwotę 3 096 585,03 zł.
Na tę kwotę składają się:
a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach, których jest obowiązek
zwiększenia wydatków, na ten sam cel, w następnym roku
budżetowym w kwocie 754 287,76 zł składają się na nie:
wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości w kwocie 158 446,16 zł,
- wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska w kwocie 35 841,60 zł,
- fundusz ochrony dróg Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach
w kwocie 560 000,00 zł.
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu j.s.t wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych
w kwocie 2 342 297,27 zł.
2.
W wyniku zwiększenia planu wydatków o wolne środki wskazane w pkt. a)
i b) oraz wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku
2020 tworzy się deficyt budżetu w 2020 roku w kwocie 2 696 585,03 zł,
który pokryty zostanie środkami o których mowa wyżej.

