
Zarządzenie Nr 357 / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.

Na podstawie art.  128 ust.1  pkt  2 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 zarządza, co następuje:
  

§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku w
sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr
336 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
zmiany  budżetu  i  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Pleszew  na  rok  2005,  zmienionej
uchwałą Nr XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie
zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się
następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na
2005 rok między rozdziałami i §§ w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.

2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w sposób następujący:
- kwotę 296.625 zł na odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia

dla pracowników oświaty,
- kwotę 25.000 zł na odprawy dla pracowników pomocy społecznej,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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



do Zarządzenia Nr 357 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2005
roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2005 dokonano
na podstawie:

1. Pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- zwiększono  plan  wydatków w §  4210  i  4270  z przeznaczeniem  na  zakup

paliwa, części do samochodu oraz jego remont.
- zwiększono  plan  wydatków  w  §  4010,  4110,  4120  z  przeznaczeniem  na

odprawy emerytalne, które dotychczas były zaplanowane w rezerwie celowej
w wysokości 25.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w rozdziałach 85219, 85228. 
Ponadto w rozdz. 85212 i rozdz. 85295 dokonano przesunięć  pomiędzy §§ w
ramach  rozdziału  zwiększając  plan  wydatków  na  wynagrodzenia  osobowe  i
pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłaty świadczeń (dożywianie dzieci). 

2. Pisma dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy:
- zwiększono  plan  wydatków  na  zakup  energii,  usług  remontowych,

zdrowotnych  oraz  usług  pozostałych,  jednocześnie  zmniejszając  plan
wydatków w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4210, 4410, 4430.

Powyższe  zmiany  wynikają  z  urealnienia  planu  wydatków,  stosownie  do
dokonanej na początku roku reorganizacji zadań pomocy społecznej realizowanej
przez Dzienny Dom Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy.

3. Pisma kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych i dyrektorów szkół:
- zwiększono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 3020 z przeznaczeniem

na odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia dla pracowników
oświaty, umniejszając rezerwę celową łącznie o kwotę 296.625 zł, 

- dokonano przesunięć planu wydatków w § 4440 dotyczących odpisu na ZFŚS
z  rozdziału  80110  do  rozdziału  80101  i  rozdziału  80104,  na  podstawie
zatwierdzonych projektów organizacyjnych szkół,

- dokonano przesunięć miedzy § 4300 i § 4170 w rozdz. 80113 i rozdz. 80146.

4. Pisma kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, na podstawie
których, dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Przesunięcia dotyczyły m.in. zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków na umowy
zlecenia, wydatków na opłaty ubezpieczeniowe, na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników oraz na odprawę pośmiertną pracownika.

Szczegółowe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków przedstawia
załącznik nr 1 do zarządzenia.


