PROJEKT

UCHWAŁA NR … / … / 2006
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 14 września 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 166 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5,
9, 10 lit.a, 13 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, 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, zmienionej Zarządzeniem 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 512 / IV /2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew
na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na łączną
kwotę 48.632.473 zł, w tym:
1) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 75.000 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa
załącznik nr 1.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a. ”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na łączną
kwotę 55.390.863 zł, w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 75.000 zł,
2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 347.390 zł.
2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew określa
załącznik nr 2.
3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 2a.
4. Plan wydatków majątkowych w kwocie 10.122.181 zł oraz wydatków
inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym - określa załącznik nr 2b.
5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w łącznej kwocie
1.456.600 zł - określa załącznik nr 2c.
6. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla działających na terenie gminy szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w kwocie 584.000 zł - określa
załącznik nr 2e.”
Załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c i 2e otrzymują brzmienie określone odpowiednio
załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c i 2d do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które określa
załącznik nr 4 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, które określa załącznik nr 4a”
Załączniki nr 4 otrzymują brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie Miasta i Gminy Pleszew tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe,
w tym:
- rezerwa celowa w kwocie 40.000 zł na zadania inwestycyjne ujęte w planie
wydatków majątkowych.”

5. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew – do wysokości 1.000.000 zł,
2) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych, określonych
w załączniku nr 3”.

6. W § 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach i w kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 4”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do uchwały Nr … / … / 2006 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006

W planie dochodów MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
Rozdz.

Wyszczególnienie

60016

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej.

70022

70095

Zmiana

Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez przesunięcie planu z rozdziału 70095
kwoty 390 880 zł do rozdziału 70022. Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie pisma
z Ministerstwa Finansów znak ST1 – 4834-630/2006/933 wg którego środki które gmina
otrzymała na wsparcie tworzenia lokali socjalnych powinny zostać zaklasyfikowane w
rozdziale 70022, a nie jak dotychczas w 70095

5 000

+390 880

- 390 880

jak powyżej
Na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak DDN/CW/2006
Gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i
cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie gminy.
W związku z uzyskaniem środków z PEFRONU z tytułu zwolnień ustawowych zakładów
pracy chronionej z podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę
174 634 zł
Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz
podatku od posiadania psa - w związku z wyższymi niż się spodziewano wpływami
zwiększa się plan dochodów z w/w tytułów (łącznie o kwotę 11000 zł)

+174 634

75814

Wprowadza się do planu dochody z tytułu środków pozostałych po rozliczeniu wydatków
niewygasających

2 700

75801

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (znak ST5-4822-4g/2006) została
zwiększona subwencja oświatowa dla MiG Pleszew

+90 000

80101

Wprowadza się do planu wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, z tytułu
korzystania z pomieszczeń szkolnych).

+5 932

80104

Zwiększa się plan dochodów z tytułu prowizji na terminowe rozliczenia z US i ZUS

80195

Na podstawie pisma kierownika BOSS zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu, oraz
prowizji za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em

+4 200

85212

Zwiększa się plan dochodów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

+2 000

71035
75615
75616

92605

Na podstawie pisma z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DS.IV/0773/23/06/U–40, Gmina
uzyskała pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn.: „Remont trybuny na stadionie
miejskim w Pleszewie w § 2710.

Razem dochody:

+1 500

+11 000

+550

30 000

+ 327.516

W planie wydatków MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
Rozdz.

01010
01036
60011
60014

60016

60095
70005
71035
75023
75405
75411
75412
75414
75818

Wyszczególnienie
Wprowadza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wodociągu w Korzkwach”.
W związku z wypowiedzeniem przez Zarząd Rolniczego Kombinatu „Nowy Świat” umowy o
dostarczanie wody do mieszkańców wsi Korzkwy wystąpiła konieczność przełączenia sieci
wodociągowej tej miejscowości do sieci miejskiej.
Zdejmuje się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja nieruchomości byłej
szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie”
Wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika
przy ul. Poznańskiej” z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na
realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego” – kwota
19.000 zł oraz zadania „Przebudowa drogi Bronów - Pleszew” - kwota 150.000 zł
Zmniejsza się i zwiększa plany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2b. (razem
zmniejszenie na kwotę 247.000 zł)
Wprowadza się do planu nowe zadania inwestycyjne: „Remont drogi w Kuczkowie” oraz
„Zakup i montaż kiosku multimedialnego na Rynku Miejskim w Pleszewie” (razem 95.000 zł)
Ponadto na podstawie pisma kierownika wydziału GK zwiększa się plan wydatków
bieżących na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 201.000 zł, która
zostanie przeznaczona na remonty dróg i ulic oraz infrastruktury drogowej w wyniku
powstałych szkód po ulewach, a także remontu dróg na osiedlach przejętych przez MiG
Pleszew w 2006 roku.
Zwiększa się wydatki bieżące na uruchomienie dodatkowego kursu komunikacji miejskiej
(na cmentarz komunalny)
Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami
i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup energii dla przejętych nieruchomości
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy –
zadanie zlecone
Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wypłat
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Policji – laureatów
konkursu „ Najlepszy dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew”
Wprowadza się do planu wydatki na dotacje celowa dla powiatu pleszewskiego z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia sanitarki dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pleszewie.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
ochotniczych straży pożarnych (zakup paliwa na wyjazdy związane z pożarami i ulewami).
Zwiększa się plan wydatków na obronę cywilną z przeznaczeniem na opracowanie „Planu
operacyjnego funkcjonowania MiG Pleszew w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej i celowej.

85415

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprawy emerytalne oraz na
inne wydatki bieżące w szkołach.
Ponadto zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu przy SP w
Kuczkowie”
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty oraz na zakup
materiałów i usług
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty oraz na zakup
pomocy naukowych i dydaktycznych w gimnazjum prowadzonym przez stowarzyszenie.
Wprowadza się do planu wydatki na pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego na
dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Pleszewie
(kwota 5.000 zł)
Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty odpłatności pobytu
mieszkańców w domach opieki społecznej
Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup szaf związanych z adaptacją
i przeniesieniem sekcji księgowości i dodatków mieszkaniowych.
Zwiększa się wydatki bieżące z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

90003

Zwiększa się plan wydatków bieżących na oczyszczanie rowów

80101
80104
80110
80130
85202
85219

92109
92116
92195
92604

Zwiększa się plan dotacji dla Domu Kultury (15.600 zł).
Ponadto wprowadza się do planu zadanie inwestycyjnych „Budowa co. w świetlicy wiejskiej
w Rokutowie”
Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej (1.000 zł) z przeznaczeniem na koszty
związane ze zmianą lokalizacji filii bibliotecznej w Piekarzewie.
Na podstawie wniosku kierownika wydziału kultury i sportu i zdrowia dokonuje się
przeniesienia planu wydatków z rozdz. 92695.
Na wniosek dyrektora OSiR dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie
wydatków bieżących i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych. Ponadto zwiększa
się plan wydatków bieżących związanych z remontami (kanalizacja na stadionie miejskim)

Zmiana

76 000
-50 000
20 000
169 000

49 000

11 000
10 000
2 500
67 400
3 000
10 000
9 000
1 600
-80 000
29 859
25 557
90 000
5 000
43 700
3 300
65 000
3 000
35 600
1 000
10 000
22 000

92605

92695

Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 76 000 zł z przeznaczeniem na
remont stadionu (z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego ) – przeniesienie z
rozdz. 92695
Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w
Pleszewie (etap I - projekt, budowa kręgielni)”, a także zdejmuje się z planu zadanie pn.:
„Remont trybuny na stadionie miejskim w Pleszewie” wprowadzające je jako wydatek
bieżący (remont) w rozdz. 92605 (w związku z uzyskaniem dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na remont jako zadanie bieżące)
Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł, jednocześnie zwiększając plan w
rozdz.92195 (wniosek kierownika wydziału kultury sportu i zdrowia).
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za
osiągnięcia sportowe

Razem wydatki:

76 000

-381 000

+ 327.516

W planie wydatków dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach
rozdziału, nie zwiększając planu wydatków w danym rozdziale.
Ponadto:
- Zmianie ulega plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami na 2006 rok (załącznik nr 2a).
- Zmianie ulega plan wydatków majątkowych, do wysokości 10.260.651 zł (załącz. nr 2b)
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych dla instytucji kultury o kwotę
16.600 zł, poprzez zwiększenie planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie oraz
Biblioteki Publicznej w Pleszewie (załącznik nr 2c).
- Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych o kwotę 90.000 zł do kwoty 584.000 zł. (załącznik nr 2d).
- W związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany w
limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 3).

