I. Uwagi wstępne.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2003 rok uchwalony został Uchwałą Rady
Miejskiej Nr III / 18 / 2002 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 roku oraz zmieniony
uchwałami Rady Miejskiej:
-

Nr V / 24 / 2003 z dnia 20 lutego 2003 roku,
Nr X / 46 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku,
Nr XI / 59 / 2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku,
Nr XI / 60 / 2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku,
Nr XIII / 68 / 2003 z dnia 30 października 2003 roku,
Nr XIV / 74 / 2003 z dnia 20 listopada 2003 roku,
Nr XVI / 91 / 2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku,

a także Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
-

Nr 61 / IV / 2003 z dnia 31 marca 2003 roku,
Nr 103 / IV / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku,
Nr 130 / IV / 2003 z dnia 29 września 2003 roku.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew uchwalono 12 grudnia 2002 r. w wysokości:
 dochody – 35.928.153 zł (w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 3.882.544 zł),
 wydatki – 44.065.720 zł (w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 3.882.544
zł).
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w
wysokości 8.137.567 zł.
W ciągu roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Miejskiej (7-krotnie)
oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy (3-krotnie).
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i
wydatków uchwalono ostatecznie jak poniżej:
 dochody – 40.901.818 zł (w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 4.278.932 zł),
 wydatki – 46.149.733 zł (w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 4.278.932
zł).
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w
wysokości 5.247.915 zł.
W niniejszym sprawozdaniu po stronie planu ujęto wielkości określone ostatecznie
uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI / 91 / 2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku. Faktyczne
wykonanie budżetu przedstawiono na podstawie zapisów księgowych Wydziału
Finansowego Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek budżetowych i instytucji kultury,
na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Informacje w ujęciu wartościowym są zgodne z następującymi sprawozdaniami za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, dostarczonymi Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w formie pisemnej i elektronicznej:
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27 S),
- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S),
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z),
- o stanie należności (Rb-N),
- o deficycie (Rb-NDS),
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP),
- z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżet. (Rb-32)
- z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb-33)
- o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami za IV kwartał 2003 (Rb-50),
Wykonanie rzeczowe przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych od
kierowników wydziałów a także dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych
oraz instytucji kultury.

