
 
 

Zarz�dzenie Nr 410 / IV / 2005 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 21 listopada 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 i 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 zarz�dza, co nast�puje: 
   
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 
2005 roku w sprawie bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej 
Zarz�dzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku 
w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, 
zmienionej Uchwał� Nr XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia               
21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta      
i Gminy z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w bud�ecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwał� Nr XXXII / 228 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 
30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 363 / IV / 2005 Burmistrza Miasta  
i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w bud�ecie Miasta    
i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 375 / IV / 2005 Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w bud�ecie Miasta 
i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwał� Nr XXXIII / 241 / 2005 Rady 
Miejskiej z dnia 7 wrze�nia 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta   
i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 393 / IV / 2005 Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 wrze�nia 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu         
i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 
396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 pa�dziernika 2005 roku    
w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, 
zmienionej Zarz�dzeniem Nr 403 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew         
z dnia 24 pa�dziernika 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie 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�         2.397.055 zł, 

do wysoko�ci                47.581.745 zł, 
w tym: 
- dotacja celowa na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie     9.001.212 zł. 

 
2. Zwi�ksza si� wydatki bud�etu miasta i gminy Pleszew o kwot�          2.397.055 zł, 

do wysoko�ci               51.016.611 zł, 
w tym: 
- wydatki na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie              9.001.212 zł. 



 
3. Zmniejsza si� rezerw� ogóln� i rezerw� celow� bud�etu, w zwi�zku z czym § 13 

otrzymuje brzmienie: 
„W bud�ecie tworzy si�: 
- rezerw� ogóln� w kwocie 4.080 zł, 
- rezerw� celow� w kwocie 40.705 zł na odprawy emerytalne oraz urlopy dla 

poratowania zdrowia dla pracowników o�wiaty, 
- rezerw� celow� w kwocie 50.000 zł na zadania inwestycyjne uj�te w planie 

wydatków maj�tkowych.”  
 
 
§ 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 9 - „Plan dotacji celowych 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 

4. 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 4 do niniejszego zarz�dzenia. 

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



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 
do Zarz�dzenia Nr 410 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia           
21 listopada 2005 roku w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2005. 
 

Zmiany w planie wydatków bud�etu miasta i gminy Pleszew na rok 2005 
(przesuni�cie pomi�dzy paragrafami w ramach rozdziału) dokonano na podstawie: 
1. pisma kierownika wydziału Organizacyjnego, dotycz�cego przesuni�� pomi�dzy 

paragrafami w ramach rozdziału 75107 i rozdziału 75108, 
2. pisma Dyrektora Dziennego Domu Pomocy dotycz�cego przesuni�� pomi�dzy 

paragrafami, w planie wydatków rozdziału 85203. 
3. pisma Dyrektora �rodowiskowego Domu Samopomocy dotycz�cego przesuni�� 

pomi�dzy paragrafami, w planie wydatków rozdziału 85203. 
4. pisma Dyrektora O�rodka Sportu i Rekreacji dotycz�cego przesuni�� pomi�dzy 

paragrafami, w planie wydatków rozdziału 92604. 
5. pisma Dyrektora MGOPS dotycz�cego przesuni�� pomi�dzy paragrafami, w 

planie wydatków rozdziału 85219. 
6. pisma Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorz�dowych, dotycz�cego przesuni�� 

pomi�dzy paragrafami w ramach rozdziału 80113 i rozdziału 85401. 
 
Dokonano tak�e przeniesie� w planie wydatków bie��cych mi�dzy rozdziałami w 
ramach działu, i tak:  
- w dziale 801 – O�wiata i wychowanie, zmniejszono plan wydatków w rozdz. 

80101 - Szkoły podstawowe i w rozdz. 80104 - Przedszkola, jednocze�nie 
zwi�kszaj�c plan wydatków w rozdz. 80110 - Gimnazja. 

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85215 - 
Dodatki mieszkaniowe, jednocze�nie zwi�kszaj�c plan wydatków w rozdz. 85214 
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 

 
Wprowadzono do planu dochodów oraz wydatków zmiany wynikaj�ce z decyzji o 
zwi�kszeniu lub zmniejszeniu planu dotacji celowych, i tak: 
- Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-3.3011-594/05) z dnia 3 listopada 

2005 roku zwi�kszył plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 801, rozdz. 80195, 
§ 2030 o kwot� 2.400 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i 
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy�szy 
stopie� awansu zawodowego, zło�onych w okresie od 1 lipca do 31 pa�dziernika 
2005 roku. 

- Wojewoda Wielkopolski pismami (znak FB.I-6.3011-563/05, FB.I-3.3011-591/05, 
FB.I-3.3011-698/05) z dnia 28 pa�dziernika, 2 i 15 listopada 2005 roku zwi�kszył 
plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 ł�cznie         
o kwot� 2.318.740 zł, na wypłat� �wiadcze� rodzinnych i zaliczek 
alimentacyjnych. 

- Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-7.3011-681/05) z dnia 14 listopada 
2005 roku zmniejszył plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 852, rozdz. 85214, 



§ 2010 o kwot� 11.063 zł, w celu dostosowania poziomu �rodków do zakresu 
realizowanych zada�. 

- Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-3.3011-593/05) z dnia 3 listopada 
2005 roku zwi�kszył plan dotacji celowej na rok 2005 w dziale 854, rozdz. 85415, 
§ 2030 o kwot� 86.978 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy 
stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o 
systemie o�wiaty. 

 
Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej (o kwot� 15.000 zł zwi�kszaj�c �rodki na 
wypłaty zasiłków celowych z pomocy społecznej) oraz zmniejszono plan rezerwy 
celowej (o kwot� 32.670 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników 
o�wiaty). 
 
Szczegółowe zmiany dotycz�ce zmniejsze� i zwi�ksze� planu dochodów i wydatków 
przedstawiaj� zał�czniki nr 1 i nr 2 do zarz�dzenia. 
 
Dostosowano równie� plan dotacji celowych oraz plan wydatków zwi�zanych z 
realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych 
jednostkom samorz�du terytorialnego ustawami na 2005 rok – zał�cznik nr 3 i 4 do 
zarz�dzenia. 
 


