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OBJA�NIENIE 
 
Do projektu uchwały Nr … / … / 2005 Rady Miejskiej z dnia ……. 2005 roku 
 

 
Bud�et Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok. 
 
I. Dochody Miasta i Gminy Pleszew 
 
Zaplanowane na rok 2006 dochody bud�etowe, uj�te w zał�czniku nr 1 do uchwały 
bud�etowej, w wysoko�ci 47.788.064 zł. s� o 5,76 % wy�sze od planu dochodów po 
zmianach na koniec pa�dziernika 2005 roku. Dochody sklasyfikowane zostały w 
pełnej szczegółowo�ci, tj. do działu, rozdziału i paragrafu. 
 
W dochodach bud�etu zaplanowano i wyodr�bniono kwoty dotacji celowych na 
realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej (§ 2010) oraz kwoty 
dotacji celowych na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin (§ 2030), zgodnie z 
pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3010-78/05 z dnia 21 pa�dziernika 
2005 roku. Dotacja została ustalona w nast�puj�cych rozdziałach: 
 

75011, § 2010  -  175.200 zł. 
 75414, § 2010  -      1.700 zł.  

85203, § 2010  -  369.000 zł. 
85212, § 2010  -         6.874.000 zł. 

 85213, § 2010  -  122.700 zł. 
 85214, § 2010  -         1.415.000 zł. 
 85214, § 2030  -  314.200 zł. 

85219, § 2030  -  450.800 zł. 
 85228, § 2010  -    11.700 zł. 
 85295, § 2030  -    88.588 zł. 
 
Ponadto decyzj� Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3101-36/04 z dnia           
18 pa�dziernika 2005 roku została przydzielona dotacja celowa na finansowanie 
kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, w roku 2006 
(rozdz. 75101), w kwocie 4.941 zł. 
 
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-46/2005 z dnia 11 pa�dziernika 
2005 roku przyj�to subwencj� ogóln� na rok 2006 w wysoko�ci 15.556.715 zł, w tym: 

� kwot� podstawow� cz��ci wyrównawczej w wysoko�ci 2.129.856 zł, 
� cz��� równowa��c� w wysoko�ci 845.918 zł, 
� cz��� o�wiatow� w wysoko�ci 12.580.941 zł. 

 
Zgodnie z w/w pismem przyj�to tak�e kwot� planowanych udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych na rok 2006 w wysoko�ci 7.977.549 zł.     Z kolei 
wysoko�� udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano 
w kwocie 275.000 zł. 
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Dochody własne zaplanowano w nast�puj�cy sposób:  
� Podatek od nieruchomo�ci zaplanowano na podstawie aktualnego wymiaru 

podatku i stawek przyj�tych na podstawie uchwały Nr XXVI / 170 / 2004 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie okre�lenia wysoko�ci 
stawek podatku od nieruchomo�ci na rok 2005 (bez podwy�ek stawek podatku). 

 
Podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych obliczono jak poni�ej: 

 
Podstawa opodatkowania podstawa w m2  stawka Wymiar 

od gruntów zwi�zane z działalno�ci� gospodarcz� 290 869 m2        0,62 zł       180 338,67 zł  
od gruntów pod jeziora 2,56 ha        3,41 zł                  8,73 zł  
od gruntów pozostałych 2 220 490 m2        0,15 zł       333 073,51 zł  
od budynków mieszkalnych 484 377 m2        0,47 zł       227 751,08 zł  
od budynków zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz� 83 060 m2      16,40 zł    1 362 187,61 zł  
od budynków zaj�tych na dział. w zakresie obrotu mat. siewnym 929 m2        8,00 zł           7 432,00 zł  
od budynków zaj�tych w zakresie udzielania �wiadcz. zdrowotn. 1 415 m2        3,49 zł           4 937,20 zł  
od budynków pozostałych 107 917 m2        4,50 zł       485 624,65 zł  
od budowli       1 014 812 zł  2,0%        20 296,24 zł  

RAZEM:      2.621.649,69 zł 
 

Podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych obliczono jak poni�ej: 
 

Podstawa opodatkowania podstawa w m2  stawka Wymiar 

od gruntów zwi�zane z działalno�ci� gospodarcz� 812 503 m2        0,62 zł       503 751,77 zł  
od gruntów pod jeziora 0,34 ha        3,41 zł                  1,16 zł  
od gruntów pozostałych 633 299 m2        0,15 zł         94 994,86 zł  
od budynków mieszkalnych 158 518 m2        0,47 zł         74 503,46 zł  
od budynków zwi�zanych z działalno�ci� gospodarcz� 111 411 m2      16,40 zł    1 827 148,60 zł  
od budynków zaj�tych na dział. w zakresie obrotu mat. siewnym 6 075 m2        8,00 zł         48 596,80 zł  
od budynków zaj�tych w zakresie udzielania �wiadcz. zdrowotn 14 897 m2        3,49 zł         51 991,12 zł  
od budynków pozostałych 29 167 m2        4,50 zł       131 252,22 zł  
od budowli     83 763 476 zł  2,0%   1 675 269,52 zł  

RAZEM:     4.407.509,51 zł 
 
� Podatek od �rodków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnego 

wymiaru podatku i zgodnie z obowi�zuj�cymi stawkami, przyj�tymi na rok 2005 
Uchwał� Nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 
roku w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków 
transportowych (bez podwy�ek stawek podatku). 

� Do zaplanowania wpływów z podatku rolnego przyj�to �redni� cen� skupu �yta 
ogłoszon� w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 pa�dziernika 2005 r.               
w wysoko�ci 27,88 zł za 1q. Przyj�to wi�c, �e podatek rolny od 1 ha 
przeliczeniowego wynosi 69,70 zł. Tak skalkulowany plan podatku rolnego 
umniejszono o skutki ustawowych ulg i zwolnie� w podatku rolnym. 

� Do zaplanowania wpływów z podatku le�nego przyj�to �redni� cen� sprzeda�y 
drewna ogłoszon� w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 pa�dziernika 2005 r. 
(M.P. Nr 44 poz. 781) w wysoko�ci 131,35 zł za 1 m3. Przyj�to zatem, �e podatek 
le�ny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 28,90 zł. 

� Dochody JST zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz 
innych zada� zleconych ustawami zaplanowano w rozdz. 75011, rozdz. 85203 i 
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rozdz. 85228 w ł�cznej wysoko�ci 4.505 zł (tj. 5 % planu ustalonego przez 
Wojewod� w wysoko�ci 90.100 zł). 

� Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pleszewskim zaplanowano 
�rodki z dotacji celowej na realizacj� przez Bibliotek� Publiczn� w Pleszewie 
zada� biblioteki powiatowej, w wysoko�ci 75.000 zł. 

� Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno�ci nieruchomo�ci (§ 0770), z 
opłat za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci (§ 0470), 
dochody z odpłatnego korzystania z mienia komunalnego (§ 0750 - najem i 
dzier�awa) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa u�ytkowania wieczystego 
przysługuj�cego osobom fizycznym w prawo własno�ci (§ 0760) zaplanowano 
zgodnie z zało�eniami u�ytkowania oraz sprzeda�y zasobów komunalnych 
przedło�onych przez merytoryczny wydział.  

� Na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2005 zaplanowano 
wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, 
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda� alkoholu, wpływy z podatku od 
posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, wpływy z podatku od działalno�ci 
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z 
opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych, wpływy 
z zaległo�ci z podatków zniesionych (obejmuj�ce m.in. nale�no�ci gminy z tytułu 
zaległo�ci podatkowych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomo�ciach) a 
tak�e nast�puj�ce pozycje dochodów: rozdz. 02095 § 0750, rozdz. 75601 § 0910, 
rozdz. 75618 § 0910, a tak�e rozdz. 80195 § 0830. 

� Na poziomie nieco ni�szym ni� przewidywane wykonanie roku 2005 zaplanowano 
dochody w § 0920, w którym uj�to dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku 
bie��cym bud�etu, dochody z tytułu odsetek od �rodków gromadzonych na 
rachunkach jednostek organizacyjnych gminy, a tak�e odsetki od nieterminowych 
wpłat tytułem sprzeda�y, najmu lub dzier�awy maj�tku gminy.  

� Podobnie na poziomie ni�szym od przewidywanego wykonania dochodów w roku 
2005 zaplanowano nast�puj�ce dochody: wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynno�ci urz�dowe, wpływy z ró�nych opłat w urz�dzie (na podstawie 
bezpiecznej kalkulacja dochodów wynikaj�cej z analizy kilku lat), oraz podatek od 
spadków i darowizn. 

� Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu mandatów wystawianych przez Stra� 
Miejsk� (rozdz. 75416 § 0570). 

� W rozdz. 90005 w § 0690 uj�to dochody pochodz�ce z wpłat od instytucji oraz 
podmiotów, które zwracaj� do bud�etu gminy koszty, które poniosła gmina w 
latach 2002-2004 na współfinansowanie modernizacji kotłowni tych instytucji i 
podmiotów. Dochody te zaplanowano na podstawie wpłat kwot wynikaj�cych z 
podpisanych umów. 

� Ponadto według podpisanych umów i kwot z nich wynikaj�cych zaplanowano 
dochody w rozdz. 71035 § 0970 oraz w rozdz. 75023 § 0870. 

� Zgodnie z planami przedło�onymi przez jednostki bud�etowe zaplanowano 
dochody w nast�puj�cych pozycjach: 
Rozdz. 85202 § 0690, rozdz. 85203 § 0750 i § 0830, rozdz. 85228 § 0830 – 
według planu dochodów z MGOPS w Pleszewie, z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej oraz ze �rodowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, a tak�e 
rozdz. 92604 § 0830 – według planu dochodów z O�rodka Sportu i Rekreacji w 
Pleszewie. 
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Zestawienie dochodów zaplanowanych w bud�ecie miasta i gminy Pleszew na rok 
2006 według wa�niejszych �ródeł przedstawia si� nast�puj�co:  
 
Dochody ogółem        - 47.788.064 zł 
w tym: 
 
1. Subwencja ogólna       - 15.556.715 zł 
• kwota podstawowa cz��ci wyrównawczej w wysoko�ci 2.129.856 zł 
• cz��� równowa��ca w wysoko�ci 845.918 zł 
• cz��� o�wiatowa w wysoko�ci 12.580.941 zł 
 
2. Dotacje celowe        -   9.827.829 zł 
• na zadania zlecone (§ 2010)       -   8.974.241 zł 
• na zadania własne (§ 2030)      -      853.588 zł 
 
3. Dochody własne       - 22.403.520 zł 
w tym: 
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 977 549 zł 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 275 000 zł 
0310 Podatek od nieruchomo�ci 7 029 160 zł 
0320 Podatek rolny 634 898 zł 
0330 Podatek le�ny 34 242 zł 
0340 Podatek od �rodków transportowych 909 975 zł 

0350 Podatek od działalno�ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 40 000 zł 

0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 zł 
0370 Podatek od posiadania psów 3 500 zł 
0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000 zł 
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 200 000 zł 
0430 Wpływy  z opłaty targowej 200 000 zł 
0450 Wpływy  z opłaty administracyjnej za czynno�ci urz�dowe 350 zł 

0470 Wpływy z opłat za zarz�d, u�ytkowanie i u�ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ci 183 000 zł 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda� alkoholu 350 000 zł 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz�du 
terytorialnego na na podstawie odr�bnych ustaw 30 000 zł 

0500 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 520 000 zł 
0560 Zaległo�ci z podatków zniesionych 105 000 zł 
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni��ne od ludno�ci  15 500 zł 
0690 Wpływy z ró�nych opłat 121 000 zł 

0750 
Dochody z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, 
jednostek samorz�du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

330 200 zł 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u�ytkowania wieczystego 
przysługuj�cego osobom fizycznym w prawo własno�ci 50 000 zł 

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno�ci oraz prawa 
u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci 831 500 zł 

0830 Wpływy z usług 145 915 zł 
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0870 Wpływy ze sprzeda�y składników maj�tkowych 6 000 zł 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 145 500 zł 
0920 Pozostałe odsetki 155 800 zł 
0970 Wpływy z ró�nych dochodów 969 926 zł 

2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce realizowane na 
podstawie porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego 

75 000 zł 

2360 Dochody JST zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 
oraz innych zada� zleconych ustawami 4 505 zł 

 
 
II. Wydatki Miasta i Gminy Pleszew 
 
Na 2006 rok zaplanowano wydatki bud�etowe, uj�te w zał�czniku nr 2 do uchwały 
bud�etowej, w kwocie 52.912.872 zł. S� one wy�sze o 8,83 % w stosunku do planu 
wydatków bud�etu MiG Pleszew na koniec pa�dziernika 2005 roku. Wydatki bud�etu 
na rok 2006 s� wy�sze od dochodów bud�etu o 5.124.808 zł. Deficyt bud�etu miasta 
i gminy Pleszew planuje si� pokry� przychodami pochodz�cymi z zaci�gni�tych 
po�yczek i kredytów. 
 
W wydatkach bud�etu miasta i gminy wydatki bie��ce stanowi� 84,64 % wydatków 
ogółem. Wydatki bie��ce opracowano w oparciu o przedło�one plany finansowe 
jednostek organizacyjnych miasta i gminy, po zweryfikowaniu ich z mo�liwo�ciami 
finansowymi bud�etu gminy. Zadania obowi�zkowe zaplanowano we wszystkich 
rozdziałach. 
 
Wydatki bie��ce zostały zaplanowane w nast�puj�cy sposób: 
• Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach bud�etowych (tj. Urz�d 

Miasta i Gminy w Pleszewie, O�rodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie, Miejsko-
Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, �rodowiskowy Dom 
Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy, Biuro Obsługi Szkół Samorz�dowych) 
innych ni� jednostki o�wiatowe oraz w instytucjach kultury zostały zaplanowane 
według przewidywanego stanu zatrudnienia od 1 stycznia 2006 roku oraz 
aktualnych wynagrodze� pracowników. Do kalkulacji przyj�to ponadto wzrost 
aktualnych wynagrodze� maksymalnie o 1,5 %. Zabezpieczono tak�e �rodki na 
składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych. 

• Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach o�wiatowych – zabezpieczono �rodki 
na wynagrodzenia i pochodne według aktualnych list płac z uwzgl�dnieniem 
awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu płac w 2006 roku o 1,5 %.  

• Wydatki bie��ce nieosobowe zaplanowano na poziomie przewidywanego 
wykonania takich wydatków w roku 2005. 

• Zabezpieczono �rodki na obowi�zkowe odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 
socjalnych. 

 
W wydatkach bud�etowych wyodr�bnia si� wydatki na realizacj� zada� z zakresu 
administracji rz�dowej i innych zada� zleconych gminie w wysoko�ci 8.974.241 zł (na 
podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura 
Wyborczego). 
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W planie wydatków na rok 2006 wyodr�bnia si� tak�e wydatki zwi�zane z realizacj� 
zada� okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów 
alkoholowych (rozdz. 85154), w kwocie 350.000 zł równej przewidywanym wpływom 
uzyskanym z tytułu zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych.  
 
Ponadto w planie wydatków na rok 2006 przewidziano dotacje dla trzech instytucji 
kultury, tj. dla Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w ł�cznej 
wysoko�ci 1.410.000 zł, oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w kwocie ogółem 359.300 zł, na realizacj� zada� w 
nast�puj�cym zakresie: 
� krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzie�y, 
� profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz udzielania schronienia i posiłku 

osobom tego pozbawionym (osobom pochodz�cym z rodzin patologicznych), 
� kultury fizycznej – wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie 

przedsi�wzi�� dotycz�cych sportu powszechnie dost�pnego, 
� kultury i sztuki – organizowanie przegl�dów, spotka�, plenerów, wspieranie 

amatorskiego ruchu artystycznego i wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i 
młodzie�y. 

 
W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacj� podmiotow� z 
bud�etu gminy dla niepublicznej jednostki systemu o�wiaty. W roku 2006 gmina 
planuje udzieli� dotacji dla pleszewskiemu Gimnazjum z Oddziałami 
Przysposabiaj�cymi do Pracy, które jest szkoł� niepubliczn� z uprawnieniami szkoły 
publicznej. Zaplanowana kwota dotacji w wysoko�ci 494.000 zł została skalkulowana 
na podstawie iloczynu liczby uczniów w tym gimnazjum oraz kwoty przeliczeniowej 
na jednego ucznia. W miesi�cu grudniu 2005 roku na sesji podj�ta zostanie uchwała 
w sprawie okre�lenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania z bud�etu Miasta 
i Gminy Pleszew dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. 
 
W rozdz. 80146 oraz rozdz. 85446 zaplanowano wydatki na dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli w ł�cznej wysoko�ci 97.620 zł tj. 1,0 % planowanych 
rocznych �rodków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. 
 
W wydatkach bud�etowych zaplanowano rezerw� ogóln� bud�etu w kwocie 181.500 
zł tj. w wysoko�ci 0,34 % wydatków ogółem (a wi�c poni�ej ustawowego progu 1,00 
%). Ponadto zaplanowano rezerw� celow� z przeznaczeniem na wydatki jednostek 
o�wiatowych (kwota 178.500 zł) oraz na wydatki i na zadania inwestycyjne uj�te w 
planie wydatków maj�tkowych (kwota 100.000 zł). 
 
W rozdziale 01030 uj�to wydatki zwi�zane z wpłat� gminy na rzecz izby rolniczej w 
wysoko�ci 12.698 zł, tj. 2,0 % planowanych dochodów z podatku rolnego. 
 
W wydatkach bud�etowych nie uj�to wydatków na Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, poniewa� Urz�d Miasta i Gminy w Pleszewie zatrudnia 3 
osoby niepełnosprawne. Z wyliczenia struktury zatrudnienia urz�du wynika, �e nie 
zachodzi obowi�zek odprowadzania składki na PFRON. 
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WYDATKI BIE��CE: 
 
W roku 2006 utrzymano dotychczasowe i obligatoryjne zadania własne gminy 
przeznaczaj�c w ramach wydatków bie��cych na poszczególne zadania nast�puj�ce 
�rodki: 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
• Składka na izb� rolnicz� – 12.698 zł (kwota wynikaj�ca z 2,0 % planowanych 

wpływów z tytułu podatku rolnego). 
• �rodki na organizacj� do�ynek gminnych – 8.000 zł. 
 
Dział 500 - Handel 
• Koszt zakupu wody na targowisku miejskim przy ul. Ogrodowej – 2.000 zł, 
Dział 600 – Transport i ł�czno�� 
• Utrzymanie ulic w mie�cie oraz dróg gminnych, w tym remonty dróg i chodników 

w poszczególnych sołectwach – 680.000 zł, 
• Koszty zakupu usług za utrzymanie komunikacji miejskiej – 167.326 zł, 
 
Dział 630 – Turystyka 
• Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7.000 zł (w tym 5.000 

zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. 

 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
• Koszty zwi�zane z gospodark� gruntami i nieruchomo�ciami (wyceny, 

inwentaryzacje budynków, opisy i mapy geodezyjne, wykonanie podziałów 
geodezyjnych, opłaty z tytułu wył�czenia gruntów z produkcji rolnej) – 309.000 zł, 

 
Dział 710 – Działalno�� usługowa 
• Opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

studium  uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego i innych 
dokumentów dotycz�cych zagospodarowania przestrzennego – 185.000 zł. 

 
Dział 750 – Administracja publiczna 
• Koszty funkcjonowania wydziału spraw obywatelskich oraz urz�du stanu 

cywilnego – 383.210 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników.  
• Działalno�� Rady Miejskiej – 237.650 zł, w tym diety radnych. 
• Koszty funkcjonowania Urz�du Miasta i Gminy w Pleszewie – 3.082.165 zł, w tym 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� pracowników, 
• Koszty zwi�zane z promocj� miasta i gminy – 120.000 zł, 
• Diety dla sołtysów i przewodnicz�cych jednostek pomocniczych oraz zakup 

materiałów dla sołectw i zarz�dów osiedli – 102.242 zł. 
 
Dział 751 – Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz s�downictwa 
• Wydatki zwi�zane z prowadzeniem i aktualizacj� stałego rejestru wyborców 

gminy – 4.941 zł. 
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Dział 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa 
• Wydatki na bie��c� działalno�� ochotniczych stra�y po�arnych – 176.490 zł. 
• Wydatki na obron� cywiln� – 7.200 zł. 
• Koszty funkcjonowanie Stra�y Miejskiej – 255.000 zł. 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem 
• Koszty zwi�zane z poborem i windykacj� podatków – 20.000 zł. 
• Koszty zwi�zane z inkasentami opłaty targowej z targowiska miejskiego przy      

ul. Targowej – 80.000 zł. 
 
Dział 758 – Ró�ne rozliczenia  
• Wydatki na obsług� długu publicznego (odsetki od kredytów, po�yczek i obligacji) 

– 347.390 zł. 
• Rezerwa ogólna – 181.500 zł. 
• Rezerwa celowa – 178.500 zł. 
 
 
Dział 801 – O�wiata i wychowanie  
W dziale tym zabezpieczono �rodki na funkcjonowanie: 
• 9 szkół podstawowych i 4 szkół filialnych – wydatki bie��ce w ł�cznej          

kwocie 9.167.335 zł, 
• 17 przedszkoli – kwota 3.658.180 zł, 
• 5 gimnazjów – kwota 5.882.030 zł, 
• Biura Obsługi Szkół Samorz�dowych – kwota 499.410 zł, 
a tak�e na dowo�enia uczniów do szkół (kwota 386.350 zł), na dokształcanie              
i doskonalenie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (kwota 
95.930 zł), na odpisy na ZF�S dla emerytowanych nauczycieli oraz nauczycieli 
b�d�cych na rencie (kwota 148.750 zł), na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej (kwota 115.200 zł) oraz na fundusz zdrowotny (kwota 16.000 zł). 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
• Koszty realizacji programu profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych 

w wysoko�ci 350.000 zł, zgodne z projektem planu wydatków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych (w tym   
110.800 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych). 

 
Dział 852 - Pomoc społeczna 
• Koszty z tytułu opłat za pobyt mieszka�ców przebywaj�cych w Domu Pomocy 

Społecznej - 72.500 zł. 
• Koszty funkcjonowania �rodowiskowego Domu Samopomocy - 415.150 zł. 
• Koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy - 209.410 zł. 
• Wypłaty �wiadcze� rodzinnych oraz obsługa wypłat tych �wiadcze� - 6.874.000 zł 
• Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj�ce 

niektóre �wiadczenia z pomocy społecznej - 122.700 zł. 
• �rodki na zasiłki i pomoc w naturze - 1.979.200 zł (w tym 250.000 zł ze �rodków 

własnych gminy). 
• �rodki na wypłaty dodatków mieszkaniowych - 1.680.000 zł. 
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• Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej – 
1.325.350 zł. 

• Koszty �wiadczenia usług opieku�czych – 11.700 zł. 
• �rodki zabezpieczone na  do�ywianie dzieci - 370.000 zł. 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
• Koszty utrzymanie 6 �wietlic szkolnych – 846.740 zł, 
• Wydatki na stypendia dla uczniów – 120.000 zł, 
• �rodki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli �wietlic - 1.690 zł. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
• Koszty utrzymania czysto�ci na terenie miasta i gminy – 260.000 zł. 
• Koszty utrzymania zieleni w mie�cie i na terenie gminy (w tym parku miejskiego, 

Plant, oraz placów gier i zabaw) – 246.900 zł. 
• Wydatki na o�wietlenie ulic, placów i dróg, konserwacj� i remonty o�wietlenia – 

1.010.000 zł. 
• Pozostałe koszty dotycz�ce gospodarki komunalnej (w tym koszty dzier�awy 

parkingu) – 7.500 zł. 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
• Wydatki na organizacj� imprez i zada� w zakresie kultury na terenie miasta i 

gminy –  27.850 zł (w tym 26.000 zł na dotacje podmiotowe dla jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych). 

• Koszty remontów i utrzymania �wietlic wiejskich – 22.380 zł. 
• Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 601.500 zł. 
• Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 597.000 zł  

(w tym 75.000 zł na realizacj� zada� biblioteki powiatowej). 
• Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie w kwocie 211.500 zł 
• Wydatki na pozostał� działalno�� kulturaln� – 42.000 zł. 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
• Koszty funkcjonowania O�rodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie obiektów 

sportowo-rekreacyjnych (stadion z kortami, basen, sala sportowa) - 601.845 zł. 
• Wydatki na organizacj� imprez i zada� w zakresie kultury fizycznej i sportu na 

terenie miasta i gminy –  221.660 zł (w tym 217.500 zł na dotacje podmiotowe dla 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych). 

• Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej – 40.000 zł. 
 

Ł�cznie wydatki bie��ce bud�etu miasta i gminy Pleszew na rok 2006 zaplanowano 
w wysoko�ci 44.785.072 zł. 
Najwi�ksza cz��� wydatków bie��cych MiG Pleszew to wydatki na o�wiat� w dziale 
801  i dziale 854 w ł�cznej kwocie 20.937.615 zł. Wydatki te stanowi� 46,75 % 
wydatków bie��cych ogółem. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono �rodki w 
kwocie 178.500 zł na wydatki jednostek o�wiatowych. 
Znacz�c� pozycj� wydatków bie��cych bud�etu MiG s� równie� wydatki na pomoc 
społeczn� – kwota 13.060.010 zł (tj. 29,16 % wydatków bie��cych ogółem). Kwot� 
3.989.708 zł (tj. 8,62 % wydatków bie��cych ogółem) zaplanowano w bud�ecie z 
przeznaczeniem na drogi i transport. Z kolei wydatki na administracj� publiczn� w 
kwocie 3.925.267 zł, stanowi� 8,76 % wydatków bie��cych ogółem.  



 

 10 

WYDATKI MAJ�TKOWE: 
 

Wydatki maj�tkowe bud�etu miasta i gminy Pleszew na rok 2006, uj�te w zał�czniku 
nr 2b do uchwały bud�etowej zostały zaplanowane w kwocie 8.127.800 zł (tj. 15,36% 
wydatków bud�etowych ogółem).  
 
W tabeli poni�ej zamieszczono wykaz inwestycji, które miasto i gmina Pleszew 
planuje zrealizowa� w roku 2006. 
 
TABELA 

Wyszczególnienie Plan na 2006 rok 

Zbiornik retencyjny Nowa Wie� - Łaszew (projekt) 70 000 
Kanalizacja sanitarna w miejscowo�ci Kowalew etap IIIa i kanalizacja deszczowa w ulicy 
Baranów 570 200 

Budowa stacji uzdatniania wody 450 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył�czami w m. Zielona Ł�ka 300 000 

Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie 550 000 

Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu 350 000 
Adaptacja nieruchomo�ci byłej szkoły i zakup wyposa�enia na potrzeby rozwoju turystyki w 
Rokutowie 250 000 

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie 90 000 

Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie 1 000 000 

Remont - modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie 240 000 

Budowa ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (od ul. Batorego do ul. Traugutta) 230 000 

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ul. Zachodniej i ul. Pozna�skiej w Pleszewie 150 000 

Remont - modernizacja dróg na os. Chopina (Norwida, Moniuszki) w Pleszewie 135 000 

Budowa ulicy Witosa w Brzeziu - III etap (nawierzchnia) 120 000 

Budowa drogi na ul. Jagiełły w Pleszewie 120 000 

Budowa drogi w Zawadach 100 000 

Remont - modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie 100 000 

Budowa ul. Toru�skiej w Pleszewie 90 000 
Remont - modernizacja drogi w Grodzisku (Tumidaj) 80 000 

Droga, chodniki i parkingi na os. Mieszka I w Pleszewie 70 000 

Budowa �cie�ki rowerowej z chodnikiem od Plant do ul. Piaski w Pleszewie 50 000 

Budowa tablic informacyjnych "Witaczy" na drogach wjazdowych do Pleszewa 35 000 

Remont chodnika przy ul. Panie�skiej w Pleszewie 30 000 

Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie 21 500 

Budowa chodnika do Biblioteki Publicznej w Pleszewie 20 000 

Budowa parkingu przy ul. Ciołkowskiego w Pleszewie 20 000 

Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie 19 100 

Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt) 15 000 

Budowa ulicy 	eromskiego w Pleszewie 12 700 

Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt) 10 000 

Rozbudowa -przebudowa ul. Fabrycznej w Pleszewie (projekt) 10 000 

Przebudowa Pl. Ko�ciuszki w Pleszewie (projekt) 5 000 

Wiaty autobusowe (zakup z monta�em) 15 000 

Wykupy gruntów 200 000 
Zmiana sposobu u�ytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagaj�ca dokonania 
przebudowy na mieszkania socjalne 1 093 800 

Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania 30 000 
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Monitoring Pleszewa 130 000 

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 

Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie 200 000 

Utwardzenie terenu przy SP w Kuczkowie 30 000 

Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania 15 000 

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warne�czyka i Poniatowskiego w Pleszewie (projekt) 30 000 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Solskiego w Pleszewie (projekt) 8 500 

Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie 400 000 

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie (remont sanitariatów) 30 000 

Budowa o�wietlenia w m. Kowalew - ul. Cmentarna 30 000 

Modernizacja o�wietlenia w m. Kuczków - ul. Lipowa 20 000 

Budowa o�wietlenia w m. Kuczków - ul. Polna i Krótka 17 000 

Budowa o�wietlenia w m.Borucin - Kotarby 10 000 

Zakup sprz�tu nagła�niaj�cego 5 000 

Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie 450 000 

R A Z E M : 8 127 800 zł 
 
 

* * * * * 
 
W celu zrównowa�enia bud�etu suma dochodów i przychodów musi by� równa 
sumie wydatków i rozchodów. Na rok 2006 powy�sza suma wynosi 56.122.594 zł. 
Kwoty przychodów i rozchodów uj�to w zał�czniku nr 3 do uchwały bud�etowej. 
 
Po stronie przychodów uj�to kwot� pochodz�c� z zaci�gni�tych po�yczek i kredytów 
w ł�cznej wysoko�ci 8.000.000 zł, oraz przychody ze spłat po�yczek udzielonych z 
bud�etu gminy w wysoko�ci 334.530 zł. 
 
Po stronie rozchodów uj�to kwot� 1.000.000 zł przeznaczon� na wykup obligacji 
komunalnych (seria C) oraz kwot� 2.209.722 zł na spłaty rat po�yczek i kredytów. 
 
Obci��enie bud�etu z tytułu obsługi zadłu�enia, w tym: spłaty rat kredytów i po�yczek 
a tak�e wykup obligacji komunalnych MiG Pleszew (ł�czna kwota 3.209.722 zł) wraz 
z nale�nymi odsetkami od tych kredytów, po�yczek i obligacji (kwota 347.390 zł) 
wyniesie w 2006 roku 7,44 % planowanych dochodów ogółem. Po uwzgl�dnieniu 
kwoty 1.000.000 zł wynikaj�cej z upowa�nienia dla Burmistrza do zaci�gni�cia 
kredytu na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku bud�etowego niedoboru bud�etu 
wska�nik ten wyniesie 9,54 % planowanych dochodów ogółem. 
Jest to stopa gwarantuj�ca miastu i gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego 
poziomu okre�lonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych (maks. 15,0 %).  
 
Planuje si�, �e ł�czna kwota zadłu�enia miasta i gminy Pleszew na koniec 2005 roku 
wyniesie 11.500.002 zł (tj. 25,45 % planowanych na rok 2005 dochodów bud�etu). 
Prognozuje si�, �e na koniec 2006 roku zadłu�enie gminy w stosunku do 
planowanych na rok 2006 dochodów wyniesie 16.290.280 zł (tj. 34,09 %). Według 
art. 114 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłu�enia to 60,0 % 
dochodów.  
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W uchwale bud�etowej na 2006 uj�to plan przychodów i wydatków dochodów 
własnych jednostek bud�etowych (zał�cznik nr 5) oraz plan przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie 
(zał�cznik nr 6 uchwały bud�etowej). 
 
Ponadto uchwała bud�etowa na rok 2006 zawiera tak�e wydatki na wieloletnie 
programy inwestycyjne (zał�cznik nr 4).  
 
W przypadku dwunastu zada� inwestycyjnych, kwoty zaplanowane w planie 
wydatków maj�tkowych na 2006 rok (zał�cznik nr 2b) oraz w wydatkach na 
wieloletnie programy inwestycyjne (zał�cznik nr 4) nie s� zgodne z kwot� 
zaplanowan� na dane inwestycje w uchwale bud�etowej 2005 roku, w zał�czniku 
okre�laj�cym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - kolumna „Wydatki        
w 2006 rok”. I tak: 
 

a) Zadania pn: „Kanalizacja sanitarna w miejscowo�ci Kowalew etap IIIa                 
i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów”, „Budowa ulicy Paderewskiego         
w Pleszewie”, „Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie”, oraz „Budowa ulicy 
	eromskiego w Pleszewie” to zadania, co do których rada miejska uchwaliła w 
roku 2005 wysoko�ci zobowi�za�, zaci�ganych przez burmistrza, w zakresie 
podejmowania wymienionych inwestycji, których warto�� przekroczy granice 
ustalone w bud�ecie na 2005 rok. We wszystkich wspomnianych przypadkach 
rozstrzygni�te przetargi dały kwoty ni�sze ni� planowano, w zwi�zku z czym 
płatno�ci w roku 2006 b�d� ni�sze. Na najbli�szej sesji zostanie przedło�ony 
radzie projekt uchwały koryguj�cej w bud�ecie na rok 2005 kwoty zapisane w 
wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w kolumnie dotycz�cej roku 
2006 do wysoko�ci okre�lonych w projekcie bud�etu na rok 2006. 

b) Zadania pn: Adaptacja nieruchomo�ci byłej szkoły i zakup wyposa�enia na 
potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie”, „Budowa sali wiejskiej z zapleczem 
oraz boiska sportowego w Kowalewie”, a tak�e „Remont budynku sali wiejskiej 
oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu” to zadania, na które MiG Pleszew 
zło�yła w roku 2005 wnioski o dofinansowanie  ze �rodków SPO – 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006. Inwestycje te miały zosta� rozpocz�te w listopadzie roku 
2005, jednak przedłu�aj�ca si� procedura oceny wniosków spowodowała, �e 
inwestycje te w roku 2005 nie zostan� rozpocz�te. W zwi�zku z powy�szym 
kwoty przewidziane w bud�ecie 2005 roku na w/w inwestycje zostały 
zaplanowane w projekcie bud�etu na 2006 rok. Równie� w tym przypadku na 
najbli�szej sesji zostanie przedło�ony radzie projekt uchwały koryguj�cej w 
bud�ecie na rok 2005 kwoty zapisane w wydatkach na wieloletnie programy 
inwestycyjne w kolumnie dotycz�cej roku 2006 do wysoko�ci okre�lonych w 
projekcie bud�etu na 2006 r. 

c) W przypadku n/w pi�ciu zada� inwestycyjnych w projekcie bud�etu zmniejsza 
si� (dotyczy 4 inwestycji) i zwi�ksza si� (w przypadku 1 inwestycji), planowan� 
na 2006 rok kwot� wydatku, w stosunku do kwoty zaplanowanej na dan� 
inwestycj� w bud�ecie 2005 roku (zał�cznik okre�laj�cy wydatki na wieloletnie 
programy inwestycyjne „kolumna - wydatki w 2006 rok”).  
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Zadanie inwestycyjne Projekt bud�etu 
na 2006 rok 

Bud�et 2005 –zał. WPI 
(wydatki w 2006 roku) 

Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie 1 000 000 1 595 312  
Budowa stacji uzdatniania wody 450 000   1 200 000 
Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie 200 000  400 000 
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie 30 000  50 000 
Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie 400 000 140 000 

 

Podobnie w tym przypadku na najbli�szej sesji zostanie przedło�ony radzie 
projekt uchwały koryguj�cej w bud�ecie na rok 2005 kwoty zapisane w 
wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w kolumnie dotycz�cej roku 
2006 do wysoko�ci okre�lonych w projekcie bud�etu na rok 2006. 

 
* * * * * * 

 
W prognozie długu miasta i gminy Pleszew w latach 2005 - 2011 przyj�to zało�enia: 
 
I. Dochody bud�etu MiG Pleszew skalkulowano w sposób nast�puj�cy: 
 

wyszczególnienie 2007 / 2006 2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 

1. Subwencje 102,5% 102,5% 102,0% 102,0% 102,0% 

2. Dotacje 102,5% 102,5% 102,0% 102,0% 102,0% 

3. Dochody własne (w tym):  

Udział w PIT 104,0% 103,5% 103,0% 103,0% 103,0% 

Udział w CIT 104,0% 103,5% 103,0% 103,0% 103,0% 

Wpływy z podatków 102,5% 102,5% 102,0% 102,0% 102,0% 

Wpływy z opłat 102,5% 102,5% 102,0% 102,0% 102,0% 
Dotacje celowe otrzymane z innych 

JST 120,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ponadto dochody z maj�tku gminy oraz z innych dochodów własnych prognozowano 
indywidualnie uwzgl�dniaj�c uwarunkowania danego roku. 
 
II. Wydatki bud�etu MiG Pleszew 
 

wyszczególnienie 2007 / 2006 2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 

Wydatki bud�etu (prognoza):  

- Wydatki rzeczowe 100,5% 101,0% 101,0% 101,0% 101,0% 

- Wydatki osobowe 101,3% 101,5% 101,5% 101,5% 101,5% 

- Dotacje z bud�etu JST 101,5% 101,5% 101,5% 101,5% 101,5% 

 
III. Przychody bud�etu MiG Pleszew. 
W roku 2006 uwzgl�dniono kredyty i po�yczki na ł�czn� kwot� 8.000.000 zł. W latach 
2007 – 2011 w prognozie nie uwzgl�dnia si� kredytów, po�yczek lub emisji obligacji. 
 
 
Pleszew dnia, 15 listopada 2005 roku. 


