
 

 
UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 
 
 
 
w sprawie: zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, 
art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 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. 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, 
wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� dochody bud�etu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysoko�ci 45.016.974 zł 
w tym: 
- dotacja celowa na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł, 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 75.000 zł, 
- dotacja celowa otrzymana z bud�etu pa�stwa na zadania bie��ce realizowane na 

podstawie porozumie� z organami administracji rz�dowej w kwocie 2.000 zł, 
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizacj� zada� bie��cych w kwocie 

268.610 zł 
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji w kwocie 137.500 zł 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� wydatki bud�etu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysoko�ci 48.706.840 zł 
w tym: 
- wydatki na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł, 
- wydatki na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł, 



 

- wydatki na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� z organami 
administracji rz�dowej w kwocie 2.000 zł, 

- wydatki na realizacj� zada� bie��cych z funduszy celowych w kwocie 60.000 zł 
- wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w 

kwocie 137.500 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
Zał�cznik nr 2 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Deficyt bud�etu Miasta i Gminy w wysoko�ci 3.689.866 zł. �ródłem pokrycia deficytu 
b�d� przychody z tytułu zaci�gni�tych po�yczek i kredytów.” 

 
4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do: 
- zaci�gania długu do kwoty 4.200.000 zł, 
- spłaty zobowi�za� w wysoko�ci 3.111.404 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 3 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
5. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� plan wydatków maj�tkowych w wysoko�ci 6.864.773 zł oraz wydatków 
inwestycyjnych realizowanych w roku bud�etowym, zgodnie z zał�cznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 4 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
6. Skre�la si� § 7 

 
7. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Okre�la si� plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony �rodowiska i 
gospodarki wodnej zgodnie z zał�cznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 8 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
8. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał�cznikiem nr 
11 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 11 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały. 
 

9. § 13 otrzymuje brzmienie: 
„W bud�ecie tworzy si�: 
- rezerw� ogóln� w kwocie 214.389 zł, 
- rezerw� celow� w kwocie 73.375 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. 
 
 
 
10.  § 15 otrzymuje brzmienie: 



 

„Okre�la si� dochody zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 
oraz innych zleconych jednostkom samorz�du terytorialnego ustawami na 2005 rok 
w wysoko�ci 90.500 zł.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  



 

 
  

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

 
 
  

Do uchwały 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  

 
W planie bud�etu MiG Pleszew na rok 2005 dokonuje si� nast�puj�cych zmian: 

 
 
  

I. DOCHODY  

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

Likwidacji ulega �rodek specjalnych – zaj�cie pasa drogowego. W zwi�zku, z czym 
przychody tego �rodka specjalnego wprowadza si� do dochodów bud�etu 50 000 

60016 Wprowadza si� do bud�etu dotacj� z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na mocy 
podpisanej w dniu 25.04 br. umowy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych (dotyczy inwestycji „Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew” oraz 
„Przebudowa drogi w m. Pardelak-Pacanowice”) 

87 500 

70005 
Zwi�ksza si� plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych (sprawy 
nieterminowych wpłat z tytułu z najmu i dzier�awy składników maj�tkowych gminy). 
Ponadto zwi�ksza si� dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu z najmu i 
dzier�awy składników maj�tkowych gminy 

18 500 

Wprowadza si� do planu dochody na cz��ciow� refundacj� wynagrodze� osób 
zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 29 000 

Zwi�ksza si� plan dochodów z tytułu odsetek od �rodków zgromadzonych na rachunku 
bud�etu (lokaty overnight). 56 500 75023 

Wprowadza si� plan dochodów pochodz�cych z ró�nych opłat 1 200 

75416 Zwi�ksza si� plan dochodów z tytułu mandatów pobieranych przez Stra� Miejsk� 2 500 
Wprowadza si� do planu dochodów �rodki, które wpłyn�ły na konto gminy wpłyn�ły z 
Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 208 610 

Zmniejsza si� plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 30 000 75615 

Wprowadza si� do planu dochody z opłat komorniczych 300 
Zmniejsza si� plan dochodu z tytułu zaległo�ci z podatków zniesionych - 10 000 
Wprowadza si� do planu dochody z opłat komorniczych 10 000 75616 
Zwi�ksza si� plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 30 000 

75618 Zwi�ksza si� plan dochodów z wpływów z opłaty skarbowej 165 000 

80101 
Na podstawie pisma Wojewody (znak FB.I-3011-268/05 z dnia 16.06.2005 r.) ustala si� 
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmuj�cej 
podr�czniki szkolne o warto�ci do 100 zł – dla uczniów podejmuj�cych nauk� w klasach 
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 

10 538 

80104 Wprowadza si� do planu przewidywane dochody z tytułu odpłatno�ci za obiady w 
przedszkolach 159 000 

80195 Wprowadza si� do planu dochody z tytułu najmu pomieszcze�, oraz dochody ze 
sprzeda�y składników maj�tkowych (złomowanie pieca) 2 030 

85203 
Zmniejsza si� plan dochodów z tytułu najmu pomieszcze� w �DS, zwi�ksza si� plan 
dochodów z tytułu cz��ciowej odpłatno�ci za obiady podopiecznych w DzDP, wprowadza 
si� do planu dochody z odsetek od �rodków na rachunku bankowym w �DS i w DzDP. 

- 9 968 

85219 
Zwi�ksza si� plan dochodów z odsetek od �rodków na rachunku bankowym MGOPS, 
wprowadza si� do planu dochody z tytułu wynajmu samochodu oraz wpływy z ró�nych 
dochodów. 

9 033 

85401 Likwidacji ulega �rodek specjalnych – odpłatno�� za obiady w �wietlicach, w zwi�zku z 
czym przychody tego �rodka specjalnego wprowadza si� do dochodów bud�etu 353 000 



 

90002 
Wprowadza si� do planu dotacj� z WFO�iGW w Poznaniu (nagroda z konkursu „Przyja	ni 
�rodowisku”) – dotacja ta zostania wykorzystana na inwestycj� proekologiczn� pn: „Zakup 
prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych” 

50 000 

90095 Wprowadza si� do planu dochody z wpłat od „Cargo” 10 000 

92695 Wprowadza si� do planu dotacj� z MENiS na realizacj� zadania „U nas lenie nie s� w 
cenie” (60.000 zł) oraz darowizny na realizacj� tego zadania (15.000 zł) 75 000 

  
Razem dochody: 1 277 743 



 

 
 
II. WYDATKI  

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

01010 Zwi�ksza si� plan zadania pn. „Rozbudowa wodoci�gu Suchorzew – Krawczykowo” 100 000 
Likwidacji ulega �rodek specjalnych – zaj�cie pasa drogowego. W zwi�zku, z czym plan 
wydatków tego �rodka specjalnego wprowadza si� do wydatków bud�etu 50 000 
Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na wykonanie robót na drogach i chodnikach na 
ternie gminy 24 200 

Zmniejsza si� plan wydatków bie��cych dotycz�cych remontów drogowych - 100 000 
Wprowadza si� do planu wydatków �rodki na zadanie pn: „Przebudowa drogi w m. 
Pardelak-Pacanowice” – dotyczy umowy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

280 000 

Wprowadza si� do planu zadanie pn.: „Rozbudowa – przebudowa ulicy Fabrycznej w 
Pleszewie” 10 000 

Wprowadza si� do Planu wydatków zadanie pn. „Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie – 
projekt” oraz „Budowa ulicy 
eromskiego w Pleszewie – projekt”.  10 000 

Wprowadza si� do planu zadanie pn.: „Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) - 
nawierzchnia” 100 000 

60016 

Zwi�ksza si� plan zadania pn. „Budowa ulicy Bałtyckiej i Asnyka w Pleszewie” oraz plan 
zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie” 68 000 

70005 Zwi�ksza si� wydatki maj�tkowe zwi�zane z wykupami gruntów (nieruchomo�� pod 
mieszkania socjalne)  200 000 

75023 Zwi�ksza si� plan wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac 
publicznych i interwencyjnych 41 810 

75075 
W zwi�zku ze zmian� w klasyfikacji bud�etowej wydatki zwi�zane z promocj� gminy 
b�d�ce do tej pory w „rozdziale 75095”, przenosi si� do „rozdziału 75075 – Promocja 
jednostek samorz�du terytorialnego” 

153 000 

75095 W zwi�zku ze zmian� w klasyfikacji bud�etowej wydatki zwi�zane z promocj� gminy 
przenosi si� do „rozdziału 75075”  - 153 000 

75405 
Wprowadza si� do planu �rodki w celu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr 
XXIX/192/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przekazania �rodków finansowych na 
nagrody za osi�gni�cia w słu�bie dla funkcjonariuszy Policji  

3 000 

75416 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na funkcjonowanie Stra�y Miejskiej (koszty 
obowi�zkowych, specjalistycznych bada� lekarskich) 2 500 

75818 
Zmniejsza si� rezerw� ogóln� z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na terenie 
gminy, na modernizacj� o�wietlenia na terenie gminy, utrzymanie boisk sportowych oraz 
drobne remonty w �wietlicach wiejskich 

- 20 611 

Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych w szkołach podstawowych (na remont instalacji 
centralnego ogrzewania) oraz dokonuje przesuni�� pomi�dzy paragrafami  16 308 

80101 
Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych (pismo Wojewody - znak FB.I-3011-268/05 z dnia 
16.06.2005 r.) o kwot� dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki 
szkolnej obejmuj�cej podr�czniki szkolne o warto�ci do 100 zł – dla uczniów 
podejmuj�cych nauk� w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 
2005/2006 

10 538 

80104 Wprowadza si� do planu przewidywane wydatki z tytułu �ywienia w przedszkolach oraz 
dokonuje przesuni�� pomi�dzy paragrafami w ramach rozdziału 158 942 

80110 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych w gimnazjach oraz dokonuje przesuni�� pomi�dzy 
paragrafami w ramach rozdziału 950 

80114 Kwot� zabezpieczon� na wydatki zwi�zane z nauczycielskimi urlopami dla poratowania 
zdrowia przenosi si� do rozdz. 80195 - 16 000 

80195 Przenosi si� �rodki zabezpieczone na wydatki zwi�zane z nauczycielskimi urlopami dla 
poratowania zdrowia (z rozdz. 80114) 16 000 

85111 
Wprowadza si� do planu wydatki zwi�zane z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi 
Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakupu karetki transportowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 

10 000 



 

85219 Zmniejsza si� plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 150 000 

Likwidacji ulega �rodek specjalnych w �wietlicach szkolnych - w zwi�zku z czym plan 
wydatków tego �rodka specjalnego wprowadza si� do wydatków bud�etu. 353 000 

85401 
Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na bie��ce utrzymanie �wietlic szkolnych 2 800 

85415 Zwi�ksza si� wydatki bie��ce na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów 113 856 

90002 
Wprowadza si� do planu inwestycj� pn.:" „Zakup prasy do zgniatania i balotowania 
odpadów segregowanych”. Zadanie to b�dzie dofinansowane z dotacji z WFO�iGW w 
Poznaniu (nagroda z konkursu „Przyja	ni �rodowisku”) 

180 000 

Zwi�ksza si� plan wydatków maj�tkowych na zadania pn: „Budowa ogrodzenia placu gier i 
zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie” 12 000 

90004 
Zmniejsza si� plan wydatków bie��cych na utrzymanie zieleni (jednocze�nie zwi�ksza si� 
plany w rozdz. 92109 i rozdz. 92695” - 53 500 

Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na wymian� o�wietlenia na ternie gminy 18 000 
90015 

Zwi�ksza si� plan wydatków na zadanie pn. „Budowa o�wietlenia w m. Taczanów Drugi” 
oraz na zadanie pn. „Budowa o�wietlenia w m. Kowalew (Kowalewiec)” 36 000 

Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na wykonanie remontów w budynkach �wietlic 
wiejskich 28 000 

92109 
Wprowadza si� do planu wydatki na remont elewacji kina "Hel" 10 000 

92605 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na działalno�� sportow� 4 950 

Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych na utrzymanie nawierzchni boisk sportowych 32 000 
92695 

Zwi�ksza si� wydatki bie��ce na zadanie „U nas lenie nie s� w cenie” - dofinansowane ze 
�rodków MENiS oraz z darowizn na w/w zadanie 75 000 

  
Razem wydatki: 1 627 743 

 
 

Ponadto: 

Zwi�kszenie przychodów o kwot� 350.000 zł stanowi uruchomienie dalszej cz��ci wolnych 

�rodków pieni��nych z lat ubiegłych. Kwot� t� wprowadza si� do bud�etu celem sfinansowania 

wydatków (zał�cznik nr 3) 

Likwidacji ulegaj� �rodki specjalne. W zwi�zku, z czym przychody i wydatki tych �rodków 

specjalnych zwi�kszaj� odpowiednio dochody i wydatki bud�etu Miasta i Gminy Pleszew. 

Korekcie ulega plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i 

Gospodarki Wodnej w Pleszewie w pozycji dotycz�cej plan stanu �rodków obrotowych na 

pocz�tku i na ko�cu roku (zał�cznik nr 5). 


