
Zarządzenie Nr 451 / IV / 2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.

Na podstawie art.  188 ust.1  pkt  1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 3 Uchwały 
Nr XXXVI /  273 /  2005 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 roku, 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI / 273 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 
2005  roku  w  sprawie  budżetu  Miasta  i  Gminy  Pleszew na  rok  2006,  zmienionej 
Uchwałą Nr XXXIX / 290 / 2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006 
roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 -  „Plan dochodów budżetu miasta i  gminy Pleszew na rok 
2006”  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 2006 rok” dokonuje się zmian zgodnie z 
załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 - „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2006” 
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a - „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  jednostkom  samorządu 
terytorialnego ustawami na 2006 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 
nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W § 9 liczbę „90.100” zastępuje się liczbą „90.700”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

do  Zarządzenia  Nr  451  /  IV  /  2006  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pleszew  z  dnia 
31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew 
na rok 2006.

Wprowadzono do planu dochodów oraz wydatków zmiany wynikające z:
- decyzji Wojewody określającej plan dochodów oraz dotacji celowych związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo z dnia 20 marca 2006 
roku znak FB.I-6.3010-7/2006).

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2006 roku (data wpływu 16.03 br.) 
na podstawie ustalony został  plan dotacji  celowej  na rok 2006,  w dziale  854, 
rozdziale  85415,  §  2030  -  w  kwocie  48.734  zł,  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie  świadczeń  systemu  pomocy  materialnej  dla  uczniów 
o charakterze socjalnym.

- pisma  Dyrektora  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  Wielkopolskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 14.03.2006 roku (data wpływu 20.03 br.) informującego 
o  przeznaczeniu  dotacji  celowej  w  dziale  754  –  Bezpieczeństwo  publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, § 2010.

Ponadto na podstawie pism kierowników urzędu dokonano zmiany w planie wydatków 
budżetu miasta i  gminy Pleszew na rok 2006 (przesunięcie pomiędzy paragrafami 
w  ramach  rozdziału  60016,  rozdziału  75075,  rozdziału  75412,  rozdziału  75414 
i rozdziału 75416).


