
Zarządzenie Nr 396a / IV / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie 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 zarządza, co następuje:
 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie 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 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany 
budżetu i  w budżecie Miasta  i  Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej  Uchwałą Nr 
XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie 
zmiany  budżetu  i  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Pleszew  na  rok  2005,  zmienionej 
Zarządzeniem Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2005 roku w 
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 
XXXII /  228 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany 
budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 
363/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie 
zmiany w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 
375/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie 
zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Pleszew  na  rok  2005,  zmienionej  Uchwałą  Nr 
XXXIII/241/2005 Rady Miejskiej z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu 
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 393 / IV 
/  2005 Burmistrza Miasta i  Gminy Pleszew z dnia 26 września 2005 roku w sprawie 
zmiany budżetu  i  w budżecie  Miasta  i  Gminy  Pleszew na  rok  2005,  wprowadza  się 
następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 89.397 zł, 
do wysokości 45.290.827 zł,
w tym:
- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.799.672 zł.

2. Zmniejsza  się  wydatki  budżetu  miasta  i  gminy  Pleszew  o  kwotę  89.397 zł, 
do wysokości 725.693 zł,
w tym:
- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.799.672 zł.

§ 2.
1. W załączniku nr 1 - „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na 2005 rok” 

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 2 - „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na 2005 rok” 

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 9 - „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  jednostkom  samorządu 



terytorialnego ustawami na 2005 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 
do niniejszego zarządzenia

4. W  załączniku  nr  10  -  „Plan  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  jednostkom  samorządu 
terytorialnego ustawami na 2005 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 
2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.

Zmiany  w planie  wydatków budżetu  miasta  i  gminy  Pleszew na  rok  2005  (przesunięcie 
pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału) dokonano na podstawie:
1. pisma  kierownika  wydziału  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  dotyczącego przesunięć 

pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 70005
2. pisma  Dyrektora  Dziennego  Domu  Pomocy  dotyczącego  przesunięć  pomiędzy 

paragrafami, w planie wydatków rozdziału 85203.
3. pisma  Dyrektora  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  dotyczącego  przesunięć  pomiędzy 

paragrafami, w planie wydatków rozdziału 92604.

Ponadto wprowadzono do planu dochodów oraz wydatków zmiany wynikające z decyzji o 
zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dotacji celowych, i tak:
- Wojewoda Wielkopolski  pismem (znak FB.I-4.3011-479/05)  z  dnia  29  września  2005 

roku (pismo wpłynęło 6 października br.) zmniejszył plan dotacji celowej na rok 2005 w 
dziale  852,  rozdz.  85213,  §  2010 o kwotę 120.897 zł,  w celu dostosowania poziomu 
środków do zakresu realizowanych zadań.

- Dyrektor  Delegatury  KBW  w  Kaliszu  pismem  (znak  DKL-3101-32/05)  z  dnia 
3 października 2005 roku zwiększył plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 751, rozdz. 
75107, § 2010 o kwotę 31.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla 
osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu 
w wyborach Prezydenta RP.

Szczegółowe  zmiany  dotyczące  zmniejszeń  i  zwiększeń  planu  dochodów  i  wydatków 
przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

Ponadto dostosowano plan dotacji  celowych oraz plan wydatków związanych z  realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami na 2005 rok (załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia).


