
 1 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI / 273 / 2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 
 
 
 
 
w sprawie: bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorz�dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 
1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze 
zmianami) Rada Miejska uchwala, co nast�puje: 
 

 
§ 1. 
1. Ustala si� plan dochodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na ł�czn� 

kwot� 47.935.058 zł, w tym: 
1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie��ce realizowane na 

podstawie porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 
75.000 zł. 

2. Szczegółowy plan dochodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la zał�cznik nr 1. 
3. Plan dotacji celowych zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 

oraz innych zada� zleconych jednostkom samorz�du terytorialnego ustawami na 
ł�czn� kwot� 8.974.085 zł - okre�la zał�cznik nr 1a. 

 
§ 2. 
1. Ustala si� plan wydatków bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na ł�czn� 

kwot� 53.111.741 zł, w tym: 
1) wydatki na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł, 
2) wydatki na obsług� długu publicznego w kwocie 347.390 zł. 

2. Szczegółowy plan wydatków bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la zał�cznik nr 2. 
3. Plan wydatków zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz 

innych zada� zleconych jednostkom samorz�du terytorialnego ustawami w kwocie 
8.974.085 zł - okre�la zał�cznik 2a. 

4. Plan wydatków maj�tkowych w kwocie 8.314.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych 
realizowanych w roku bud�etowym - okre�la zał�cznik nr 2b. 

5. Plan dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.410.000 zł - okre�la zał�cznik nr 2c. 
6. Plan dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zada� gminy zleconych organizacjom 

pozarz�dowym w kwocie 395.800 zł - okre�la zał�cznik nr 2d. 
7. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 

494.000 zł - okre�la zał�cznik nr 2e. 
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§ 3. 
1. Deficyt bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 wynosi 5.176.683 zł i planuje si� 

go pokry� przychodami z tytułu po�yczek i kredytów zaci�gni�tych na rynku krajowym. 
2. Plan przychodów i rozchodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la zał�cznik nr 3. 
 
§ 4. 
Ustala si� wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, które okre�la zał�cznik nr 4. 
 
§ 5. 
Ustala si� plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud�etowych, 
stanowi�cy zał�cznik nr 5. 
 
§ 6. 
Ustala si� plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Pleszewie na kwot� 150.000 zł, stanowi�cy zał�cznik nr 6. 
 
§ 7. 
W bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew tworzy si� rezerw� ogóln� i rezerwy celowe, w tym: 

- rezerwa ogólna w kwocie 174.325 zł, 
- rezerwa celowa w kwocie 178.500 zł na wydatki jednostek o�wiatowych, 
- rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne uj�te w planie 

wydatków maj�tkowych. 
 
§ 8. 
Ustala si� dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych w 
kwocie 350.000 zł oraz wydatki na realizacj� zada� okre�lonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 zł. 
 
§ 9. 
Ustala si� dochody zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz 
innych zada� zleconych jednostkom samorz�du terytorialnego ustawami na 2006 rok w 
kwocie 90.100 zł. 
 
§ 10. 
1. Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do: 

1) zaci�gania długu do kwoty 8.000.000 zł i spłaty zobowi�za� w kwocie 3.157.847 zł. 
2) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie 

wydatków bie��cych mi�dzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji 
bud�etowej, z wył�czeniem dotacji, 

3) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie 
wydatków maj�tkowych, w ramach działu klasyfikacji bud�etowej mi�dzy zadaniami 
inwestycyjnymi uj�tymi w planie wydatków maj�tkowych, 

 
§ 11. 
1. Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaci�gania w roku bud�etowym 

kredytów i po�yczek krótkoterminowych do wysoko�ci 1.000.000 zł z przeznaczeniem 
na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku niedoboru bud�etu. 

2. Kredyty i po�yczki, o których mowa w ust. 1, zostan� spłacone w 2006 roku. 
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§ 12. 
Ustala si� wysoko�� sumy, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew mo�e w roku 2006 
samodzielnie zaci�ga� zobowi�zania – na 1.500.000 zł. 
 
§ 13. 
Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do lokowania wolnych �rodków 
bud�etowych w bankach innych, ni� bank wybrany do obsługi bud�etu. 
 
§ 14. 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 15. 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2006 roku  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 


