
XII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie
ustawowo

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji  rządowej oraz

innych  zadań  zleconych  przekazanych  gminie  ustawowo  przebiegała  zarówno  w

zakresie otrzymanej dotacji jak i realizacji wydatków. 

W  budżecie  miasta  i  gminy  na  2003  rok  zostały  zaplanowane  i  otrzymane

dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji  rządowej

oraz  innych  zadań  zleconych  w  kwocie  4.568.977  zł,  z  czego  kwota  290.045  zł

dotyczyła  zadań  inwestycyjnych.  Realizacja  zadań  zleconych  przebiegała  w

podziałkach klasyfikacji zgodnie ze wskazaniem przez dysponenta środków.

Dotacje  celowe  na  zadania  bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych zadań zleconych zostały wykorzystane łącznie w wysokości 4.278.835 zł (na

plan  4.278.932  zł).  Zadania  wykonano  w  sposób  pełny  i  terminowy  zwracając

wojewodzie 97 zł.

Dotacje  celowe  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  z  zakresu  administracji

rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych zostały  wykorzystane  w  łącznej  wysokości

290.045 zł (na plan 290.045 zł). Zostały wykonane następujące zadania:

1. Budowa  energooszczędnego  oświetlenia  drogowego  przy  ul.  Dworcowej  w

Kowalewie (dotacja w kwocie 54.725 zł)

2. Budowa  energooszczędnego  oświetlenia  drogowego  wzdłuż  ul.  Podgórnej  w

Pleszewie (dotacja w kwocie 61.792 zł)

3. Budowa  energooszczędnego  oświetlenia  drogowego  wzdłuż  ul.  Kaliskiej  w

Pleszewie (dotacja w kwocie 165.964 zł)

4. Budowa  nowych  punktów  świetlnych  na  drodze  nr  13326  m.Sowina  Błotna  –

Kuczków (dotacja w kwocie 7.564 zł).

Na zadania wymienione w pkt 1-3 gmina otrzymała dotację przyznaną jedną decyzją

wojewody na łączną kwotę 282.481 zł.

Kwotowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji

rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  przekazanych  gminie  ustawowo  zawiera

poniższa tabela.



XIII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

Realizacja  planów  finansowych  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej
wykonywanych  na  podstawie  porozumień  z  organami  administracji  rządowej
przebiegała zarówno w zakresie otrzymanej dotacji jak i realizacji wydatków.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na cmentarz
komunalny i uzyskaną kwotę wydatkowała w 100 % na cel wymieniony w decyzji o
dotacji (wydatki w dziale 710, rozdziale 71035, § 4300)

XIV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych
wynikających z porozumień między JST

a) Plan  finansowy  zadań  bieżących  realizowanych  na  podstawie  porozumień  z  
gminami 

Dotacja  z  gminy  Dobrzyca  z  tytułu  partycypacji  w  kosztach  świadczeń  usług  w
zakresie komunikacji miejskiej została wykorzystana w 100 %. 
Z uzyskanych środków dofinansowano usługi  komunikacji  miejskiej  realizowane na
podstawie umowy miasta i gminy Pleszew z Kaliskimi Liniami Autobusowymi spółka z
o.o. Dotacja dotyczy wyłącznie przejazdów autobusów komunikacji miejskiej z gminy
Pleszew do gminy Dobrzyca.

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 600 60095 231 3.200 3.200 100,0 %

Wydatki 600 60095 4300 3.200 3.200 100,0 %

b)      Plan  finansowy  zadań  bieżących  realizowanych  na  podstawie  porozumień  z  
powiatem

I. Na  mocy  „Porozumienia”  zawartego  w  dniu  28.01.2000  roku  pomiędzy
Zarządem Powiatu Pleszewskiego z Zarządem Miasta i Gminy Pleszew drogi
powiatowe na terenie Miasta i Gminy Pleszew oddane zostały w zarząd Miastu
i  Gminie  Pleszew.  Na  podstawie  tego  „Porozumienia”  Powiat  Pleszewski
przekazuje gminie dotację na zadania bieżące (utrzymanie dróg powiatowych).
W 2003 roku ogólna kwota dotacji otrzymanej z powiatu wyniosła 98.875 zł. i
została przekazana w 100%. Porozumienia obowiązywało do 31 marca 2003
roku

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 600 60014 232 98.875 98.875 100,0 %

Wydatki 600 60014 4300 98.875 98.875 100,0 %

Środki z dotacji wydatkowano m.in. na: zimowe utrzymane dróg powiatowych oraz
ulic  (faktury  na  łączną  kwotę  61.744,57  zł),  ponadto  na  kwotę  37.130,43  zł
zapłacono faktury za:

- odprowadzenie wody z nawierzchni drogi Kowalew – Suchorzew,
- regulacja wpustu na ul. Kaliskiej,



- remont nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych,
- remont nawierzchni w Kowalewie (ulica Kościelna),
- naprawa znaków przy ul. 70 Pułku Piechoty,
- utrzymanie i zabiegi konserwacyjne w pasach zieleni – przy drogach

powiatowych (Lenartowice – Grodzisko, Kowalew ul. Dworcowa, Pleszew ul. 70
Pułku Piechoty).

II. Dotację uzyskano na mocy „Porozumienia” w sprawie zasad współdziałania w
zakresie  utworzenia  Urzędu Skarbowego w Pleszewie zawartego w dniu  14
października 2002 roku.

Dotacja z powiatu w wysokości 269.835 zł przekazana została jako partycypacja w
kosztach  poniesionych  na  adaptację  pomieszczeń  Urzędu  Skarbowego  w
Pleszewie i została wykorzystana w 100 %.

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 750 75095 232 269.835 269.835 100,0 %

Wydatki 750 75095 4270 269.835 269.835 100,0 %

III. Dotację  uzyskano zgodnie  z zawartym „Porozumieniem”  zawartym w dniu  7
listopada  2000  roku  w  sprawie  powierzenia  Bibliotece  Publicznej  Miasta  i
Gminy  w  Pleszewie  zadań  powiatowej  biblioteki  publicznej  dla  Powiatu
Pleszewskiego.  Dotacja  z  powiatu  pleszewskiego  na  realizację  zadań
powiatowej  biblioteki  publicznej  w  roku  2003  wynosi  75.000  zł  i  została
wykorzystana w 100 %.

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 921 92116 232 75.000 75.000 100,0 %

Wydatki 921 92116 2550 75.000 75.000 100,0 %

c) Plan finansowy zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień z  
gminami
Dotacje z gminy Dobrzyca w wysokości 46.378 zł, z gminy Gołuchów w wysokości
49.690  zł  oraz  z gminy  Chocz w wysokości  26.502  zł  uzyskano  na  podstawie
„Porozumienia” miasta i gminy Pleszew z w/w gminami podpisanych 18 sierpnia
1998 roku w sprawie podjęcia wspólnej inwestycji pn. „Rozbudowa komunalnych
rekultywacja  wysypiska  komunalnego  w  m.  Dobra  Nadzieja”.  Porozumienia  te
zostały zmodyfikowane Aneksami podpisanymi 17 września 2001 roku.
Dotacje z gminy Dobrzyca, Gołuchów oraz Chocz w łącznej wysokości 122.570 zł
zostały wykorzystane w 100 %.

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 900 90002 661 122.570 122.570 100,0 %

Wydatki 900 90002 6050 122.570 122.570 100,0 %


