
 

 
 

 
Zarz�dzenie Nr 336 / IV / 2005 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
z dnia 31 marca 2005 r. 

 
 
w sprawie: zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. 
 
 
 

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr 
XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 roku, Burmistrz Miasta i 
Gminy Pleszew zarz�dza, co nast�puje: 
   

 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie 
bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1. Zwi�ksza si� dochody bud�etu miasta i gminy Pleszew o kwot�    289.732 zł 

do wysoko�ci  43.701.231 zł 
 
2. Zwi�ksza si� wydatki bud�etu miasta i gminy Pleszew o kwot�              289.732 zł 

do wysoko�ci                  46.556.097 zł 
 
§ 2. 
1. W zał�czniku nr 1 - „Plan dochodów bud�etu miasta i gminy Pleszew na 2005 rok” 

dokonuje si� zmian zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do niniejszego zarz�dzenia. 
2. W zał�czniku nr 2 - „Plan wydatków bud�etu miasta i gminy Pleszew na 2005 rok” 

dokonuje si� zmian zgodnie z zał�cznikiem nr 2 do niniejszego zarz�dzenia. 
3. W zał�czniku nr 10 - „Plan wydatków zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu 

administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych jednostkom samorz�du 
terytorialnego ustawami na 2005 rok” dokonuje si� zmian zgodnie z zał�cznikiem nr 3 do 
niniejszego zarz�dzenia. 

 
 

§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  



 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 

 
do Zarz�dzenia Nr 336 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 31 marca 2005 roku 
 

 
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-6.3011-33/05) z dnia 11 

marca 2005 roku, ustalony został plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 852, rozdz. 
85295, § 2030 w kwocie 88.588 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
Rz�dowego Programu „Posiłek dla potrzebuj�cych” 

 
Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-6.3011-162/05) z dnia 31 marca 2005 

roku ustalił plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 854, rozdz. 85415, § 2030 w kwocie 
201.144 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy 
materialnej dla uczniów najubo�szych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów 
zaj�� wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow� w ramach Narodowego 
Programu Stypendialnego. 

 
Przesuni�� pomi�dzy paragrafami klasyfikacji bud�etowej w ramach danego 

rozdziału dokonano w oparciu o pisma zło�one przez: 
- dyrektorów jednostek o�wiatowych, 
- dyrektora O�rodka Sportu i Rekreacji (usuni�cie nieprawidłowo�ci wskazanej w uchwale 

Kolegium RIO), 
- dyrektora Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej, 
- dyrektora �rodowiskowego Domu Samopomocy. 

 
Przesuni�cia pomi�dzy paragrafami w ramach danego rozdziału dokonano tak�e w 

planie wydatków Urz�du Miasta i Gminy w Pleszewie. Dotyczyły one głównie paragrafów 
4040 oraz 4440 tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na zakładowy fundusz 
�wiadcze� socjalnych. 
 
 

  


