
 
 

Zarządzenie Nr 499 / IV / 2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 28 lipca 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 451 / IV /2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu            
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Zarządzeniem Nr 459 / IV /2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu i w 
budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr XLI / 300 / 2006 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, zmienionej Zarządzeniem Nr 485 / IV /2006 Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę                         2.426 zł, 

do wysokości                47.860.373 zł. 
 
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę                          2.426 zł, 

do wysokości               54.618.763 zł. 
 
 
§ 2. 
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 2 - „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2006” 

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3. 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. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
do Zarządzenia Nr 499 / IV / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia              
28 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 
rok 2006. 
 
 

W planie dochodów oraz wydatków wprowadzono zmiany wynikające z decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego, który na podstawie pisma z dnia 10.07.2006 (znak      
FB.I-3.3011-436/06) zwiększył plan dotacji celowej na rok 2006, w dziale 801, 
rozdziale 80101, § 2030 - o kwotę 2.426 zł. Dotacja przeznaczona jest na 
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 
zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych     
w roku szkolnym 2006/2007 (II transza). 

W planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2006 dokonano 
także przeniesień w planie wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu 
801 oraz działu 852. W dziale 801 – Oświata i wychowanie (zwiększono plan 
wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i rozdz. 80195 – Pozostała działalność, 
jednocześnie zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 
80110 – Gimnazja). Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna (zwiększono plan 
wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, jednocześnie zmniejszono plan 
wydatków w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe). 

Dokonano także przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Zmiany 
te zostały wprowadzone na podstawie pism kierowników wydziałów urzędu (rozdz. 
75023 – Urzędy gmin, 75075 – Promocja JST, 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi), oraz kierowników jednostek organizacyjnych MiG Pleszew (dotyczy 
przesunięć w ramach rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz rozdz. 85401 – 
Świetlice szkolne). 

Szczegółowe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków 
przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. 

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok (w rozdz. 85212), zgodnie                 
z załącznikiem nr 2a do zarządzenia. 

 
 

 


