UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IX / 65 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007 r.
W planie dochodów MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
Rozdział

01010

80101

60016

Wyszczególnienie

Zmiana

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-1-4-3011-238/07 z dnia
10.05.2007 r., zwiększa się plan dochodów o dotację celową z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. nr 158/14,
158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach” o kwotę 100.000 zł
Zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół: ZSP Nr 2 i Lenartowice zwiększa się plan
budŜetu o kwotę 21.860 z przeznaczeniem na realizację zadania, wynikającego z
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego„Ugruntowanie i
wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej”
Na podstawie podpisanej umowy dofinansowania nr 116/2007 z FOGR, zwiększa się
plan dochodów o kwotę 71 500 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
Razem dochody:

180 733

21 860

71 500
274 093

W planie wydatków MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
Wyszczególnienie
Rozdział

01010

01095

60016

70005
75023

75022

75647

80101

85154

Zmiana

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania
wody z odprowadzeniem wód publicznych na działce 163/7 połoŜonej w miejscowości
Lenartowice, gm. Pleszew” o kwotę 673.000 zł.

673.000

Na podstawie pisma Kierownika GGR zwiększa się plan wydatków na organizację
doŜynek miejsko-gminnych 10.000zl
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
- zwiększenie kwoty na „Rozbudowę drogi wraz z odwołaniem w m. Zawady” z
kwoty 171 800 zł do kwoty 221 000 zł (zwiększenie zakresu rzeczowego o 235 mb
nakładki asfaltowej),
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Grodzisko” o
wartości 281 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadanie „wykonanie warstwy ścieralnej ul.
Gdańska w Pleszewie 10.000
Na podstawie pisma Kierownika GGR zwiększa się plan wydatków na opłaty sądowe
od wniosków o zasiedzenie nieruchomości przez Miasto i Gminę oraz wniosków o
egzekucję zadłuŜeń z tytułu dzierŜaw i opłat za uŜytkowanie wieczyste oraz remont
lokali uŜytkowych na ul. Ogrodowej i Kubackiego
W związku z niedoszacowaniem wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew ,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.460 zł, w tym składki ZUS w wys 21.570.zł a
wynagrodzenie 107.890zł

10 000

W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia gmin, powiatów i województw o
nazwie
Droga S 11 i podjętej przez to stowarzyszenie uchwały nr 11 i 12 t naleŜy zaplanować
składkę w wysokości 1.500zł.
Zwiększa się plan wydatków związanych z wpisem na hipotekę w przypadku
zabezpieczenia zaległości, wzrost opłat sądowych .
Zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół: ZSP Nr 2 i Lenartowice zwiększa się plan
wydatków o kwotę 29.146 z przeznaczeniem na realizację zadania, wynikającego z
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez
Fundację Edukacyjną 4H pod nazwą „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy
matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej”
(wynagrodzenia, zakup
wyŜywienia, koszty delegacji) w tym środki EFS;- 21.860zł,własne gminy 7.286zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 604 zł, z tytułu opłaty za wydane zezwolenie
- koncesje alkoholowe - róŜnica z roku 2006.

340 200

30 000
129.460

1 500

8.000

29 146

604

85295

Na podstawie pisma Kierownika GK zwiększa
się plan wydatków na płace
pracowników społeczno uŜytecznych zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 4/07 z
dnia 22.03.2007r.

90001

PodwyŜsza się kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Pleszew,
w zamian za udziały
W związku z zatwierdzeniem taryf uchwałą nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27.12.2006r. opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, zwiększa się plan wydatków na kwotę o 90 000 zł – wody opadowe
Oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami ; zmniejsza się § 4300 o kwotę
10.000zł a zwiększa się § 4170 o kwotę 10.000zł – pismo kierownika GK

390.000

Razem wydatki:

1.708.410

90005

6 500

90 000

