
Zarządzenie Nr  95 / V / 2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 28 września 2007 r. 

 

w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 
 
 

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr  IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 18 stycznia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 

 

§ 1 . W Uchwale Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budŜetu na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI / 37 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. 

w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 34 / 

V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VII/ 42 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej 

Zarządzeniem Nr 45 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 ,zmienionej Zarządzeniem Nr 51 / V / 2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja  2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta        

i Gminy Pleszew na rok 2007,  zmienionej Uchwałą Nr IX/ 65 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 

czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej  

Zarządzeniem Nr 61 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany 

budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007,  zmienionej Zarządzeniem Nr 82 / V / 2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta           

i Gminy Pleszew na rok 2007  ,  zmienionej Uchwałą Nr XI/ 73 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września  2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej  

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zmniejsza się  się plan dochodów budŜetu miasta i gminy Pleszew o kwotę                     

do wysokości 

− w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gminy o kwotę 29.288 zł do kwoty 1.926.141 zł, 

− w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację w zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 

kwotę – 148.788 zł do kwoty 11.788.406 zł, 

-        119.500 zł 

57.009.714 zł 

 

 

2. Zmniejsza  się plan wydatki budŜetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 

       do wysokości:  

 -    w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację w zadań bieŜących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 

kwotę – 148.788 zł do kwoty 11.788.406 zł, 

-         119.500 zł 

65.659.151  zł 

 



 
                    § 2. 
 
1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budŜetu miasta i gminy Pleszew na rok 2007” dokonuje się       zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. W załączniku nr 1a – „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007” 

dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzania. 

3. W załączniku nr 1b – „Plan dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących na 2007r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia. 

4. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budŜetu miasta i gminy Pleszew na rok 2007” dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007” dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 95 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 

2007r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie miasta i gminy Pleszew na rok 2007. 

 

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

75108 
 

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3101- 17/07 z dn. 
20.09.2007r  informujące o zwiększeniu planu dotacji na  przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 
9.712 zł 
 

85214 Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-531/07 z dn. 28.09.2007r informujące 
o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 20.000 zł 

85212 Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-531/07 z dn. 28.09.2007r informujące 
o zmniejszeniu planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne -180.000 zł 

85203 

Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-6.3011-171/07 z dn. 18.09.2007r  oraz FB –I 
-4.3011-450/07 z dnia 17.09.2007 o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dn. 12 marca 2004 o 
pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w 
środowisku w roku 2007 

1 500 zł 

85415 

Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-6.3011-485/07 z dn. 17.09.2007r informujące 
o zwiększeniu planie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie uczniom , 
potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- 
zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. oraz Nr 97/2007 z 
dnia 24 maja 2007r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieŜy w 2007r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych”. 

29.288zł 

Razem dochody: - 119 500 zł 

 

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany: 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

75108 
 

Zgodnie z decyzją  Krajowego Biura Wyborczego uzyskane  środki przeznacza się na 
realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  
 

9 712 zł 
 
 

85203 Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w środowiskowym domu samopomocy            1.500zł 

85212 
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- zmniejszenie wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych oraz zmniejszenie kosztów obsługi 
tych świadczeń 

              
- 180.000 zł 

85214  Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na wypłate 
zasiłków stałych 20 000 zł 

85415 
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Rządowego programu wyrównania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2007r” Aktywizacja jst i organizacji 
pozarządowych” 

29 288 zł 

Razem wydatki: - 119 500 zł 

Ponadto na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników 

wydziału dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 

 


