
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 prawidłowo.

Miasto  i  gmina  Pleszew  otrzymała  dotację  w  wysokości  1.000  zł  z
przeznaczeniem  na  realizację  zadań  w  zakresie  utrzymania  cmentarzy  i  grobów
wojennych.  Uzyskana  kwota  została  wydatkowała  w 100  % na  cel  wymieniony  w
decyzji o dotacji w III kwartale 2004 roku (wydatki w dziale 710, rozdziale 71035).

Ponadto  gmina  otrzymała  dotację  celową  w  wysokości  5.800  zł  z
przeznaczeniem na  program „Upowszechniania  i  promocji  czytelnictwa”.  Uzyskana
kwota  została  wydatkowana  w  100  %  na  cel  wymieniony  w  decyzji  o  dotacji  w
miesiącu grudniu 2004 roku (wydatki w dziale 921, rozdziale 92116).

XIV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych 
        wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dotacje z gmin Dobrzyca, Gołuchów, Chocz, na podstawie porozumień miasta i
gminy  Pleszew z  w/w gminami  podpisanych  18  sierpnia  1998  roku  w sprawie
podjęcia  wspólnej  inwestycji  pn.  „Rozbudowa  i  rekultywacja  wysypiska
komunalnego w m. Dobra Nadzieja” zmodyfikowanych aneksami podpisanymi 17
września 2001 r., przekazane zostały w miesiącu grudniu 2004 roku. 

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 900 90002 2310 10.420 10.420 100,0%

Wydatki 757 75702 8070 10.420 10.420 100,0%

b)      Plan  finansowy  zadań  bieżących  realizowanych  na  podstawie  porozumień  z  
powiatem
Plan dotacji, którą gmina Pleszew otrzymała w roku 2004 z powiatu pleszewskiego
na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej wynosił 75.000 zł. Dotacja ta
była przekazywana zgodnie  z zawartym z powiatem „Porozumieniem”  z dnia  7
listopada 2000 roku, zmienionym aneksami. 
Dotacja został przekazana i wydatkowana w 100 % planu.
Do końca 2004 roku na konto budżetu gminy Pleszew wpłynęło 75.000 zł (100,0 %
planu)  i  taka  sama  kwota  została  przekazana  do  wykorzystania  Bibliotece
Publicznej w Pleszewie.

wyszczególnienie Dz. Rozdz. § plan wykonanie w %
Dochody 921 92116 2320 75.000 75.000 100,0%

Wydatki 921 92116 2550 75.000 75.000 100,0%

XV. Wykonania planu wydatków związanych z pomocą finansową udzieloną 
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       przez miasto i gminę Pleszew na dofinansowanie własnych zadań
       inwestycyjnych powiatu pleszewskiego.

Poniżej przedstawiono wykaz wydatków, które miasto i gmina Pleszew poniosło w
2004 roku w związku z pomocą finansową udzieloną powiatowi pleszewskiemu na
dofinansowanie jego zadań inwestycyjnych.

cel porozumienia rozdział plan wykonanie na
31.12.2004 w %

Chodnik ul. Poznańska 60014 73 031 zł 73 031 zł 100,0 %

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz
(w m. Prokopów i Pacanowice) 60014 80 000 zł 80 000 zł 100,0 %

Przebudowa drogi Kuczków -
Czerminek (w m. Wszołów i Kuczków) 60014 63 803 zł 63 803 zł 100,0 %

Chodnik ul. Poznańska
Zadanie  zostało  wykonane  w  IV  kwartale  2004  roku.  Po  rozliczeniu  inwestycji
przekazano powiatowi pomoc finansową w wysokości 73.031 zł. 

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)
W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu środki w wysokości
80.000 zł. 

Przebudowa drogi Kuczków - Czerminek (w m. Wszołów i Kuczków)
Prace modernizacyjne w/w drogi rozpoczęły się w czerwcu 2004 roku, inwestycja
została zakończona  w III  kwartale i po jej rozliczeniu w IV kwartale przekazano
powiatowi pleszewskiemu pomoc finansową w wysokości 63.803 zł.

-
61


