
 

Projekt 
 
 
 

UCHWAŁA NR ... / ... / 2006 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 16 marca 2006 r. 
 
 
 
 
w sprawie: zmiany bud�etu i w bud�ecie 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 samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 165, art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit.b, 13 i 14, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, oraz art. 195 ust. 2 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 nast�puje: 
 

 
§ 1. W uchwale nr  XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie: bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala si� plan dochodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na ł�czn� 
kwot� 48.478.759 zł, w tym: 
1) dochody zwi�zane z realizacj� zada� realizowanych na podstawie porozumie� 

lub umów z innymi jednostkami samorz�du terytorialnego, w kwocie 75.000 zł, 
2. Szczegółowy plan dochodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la        

zał�cznik    nr 1. 
3. Ustala si� dochody zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 

oraz innych zada� zleconych gminie ustawami, zgodnie z zał�cznikiem nr 1a.  ” 
Zał�cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 
1. Ustala si� plan wydatków bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 na ł�czn� 

kwot� 53.655.442 zł, w tym: 
1) wydatki zwi�zane z realizacj� zada� realizowanych na podstawie porozumie� 

lub umów z innymi jednostkami samorz�du terytorialnego, w kwocie 75.000 zł, 
2) wydatki na obsług� długu publicznego w kwocie 347.390 zł. 

2. Szczegółowy plan wydatków bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la         
zał�cznik    nr 2. 

3. Ustala si� plan wydatków zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji 
rz�dowej oraz innych zada� zleconych jednostkom samorz�du terytorialnego, 
zgodnie z zał�cznikiem nr 2a. 

4. Plan wydatków maj�tkowych w kwocie 8.673.451 zł oraz wydatków inwestycyjnych 
realizowanych w roku bud�etowym - okre�la zał�cznik nr 2b. 

5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w ł�cznej kwocie 
1.440.000 zł - okre�la zał�cznik nr 2c. 



 

6. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie 
zada� gminy zleconych podmiotom nienale��cym do sektora finansów publicznych 
i niedziałaj�cych w celu osi�gni�cia zysku – prowadz�cym działalno�� po�ytku 
publicznego, w ł�cznej kwocie 409.100 zł - okre�la zał�cznik nr 2d. 

7. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla działaj�cych na terenie gminy szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w kwocie 494.000 zł - okre�la 
zał�cznik nr 2e.” 

Zał�czniki nr 2, 2a, 2b, 2c i 2d otrzymuj� brzmienie okre�lone odpowiednio 
zał�cznikami nr 2, 2a, 2b, 2c i 2d do niniejszej uchwały. 

 
3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. „Deficyt bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 wynosi 5.176.683 zł i planuje 
si� go pokry� przychodami pochodz�cymi z: 
1) tytułu kredytów zaci�gni�tych na rynku krajowym w kwocie 4.926.683 zł. 
2) tytułu po�yczek zaci�gni�tych na rynku krajowym w kwocie 250.000 zł. 

2. Plan przychodów i rozchodów bud�etu Miasta i Gminy Pleszew okre�la      
zał�cznik  nr 3.” 

 
4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, które okre�la 
zał�cznik nr 4 oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze �rodków funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno�ci, które okre�la zał�cznik nr 4a” 
Zał�czniki nr 4 i 4a otrzymuj� brzmienie okre�lone odpowiednio zał�cznikami nr 3 i 4 
do niniejszej uchwały. 

 
5. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud�etowych, 
który okre�la zał�cznik nr 5.” 
Zał�cznik nr 5 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
6. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Pleszewie, który okre�la zał�cznik nr 6.” 
Zał�cznik nr 6 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
7. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„W bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew tworzy si� rezerw� ogóln� i rezerwy celowe,        
w tym: 
- rezerwa ogólna w kwocie 82.325 zł, 
- rezerwa celowa w kwocie 78.500 zł na wydatki jednostek o�wiatowych, 
- rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne uj�te w planie 

wydatków maj�tkowych.” 
 
8. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� dochody bud�etu z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów 
alkoholowych w kwocie 350.000 zł oraz wydatki bud�etu na realizacj� zada� uj�tych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w ł�cznej kwocie 362.696 zł.” 

 
 



 

9. § 10 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala si� limity zobowi�za� z tytułu kredytów i po�yczek zaci�ganych na: 
1) pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku przej�ciowego deficytu bud�etu Miasta i 

Gminy Pleszew – do wysoko�ci 1.000.000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu bud�etu Miasta i Gminy Pleszew – w kwocie 

5.176.683 zł.” 
 
10. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do: 
1) zaci�gania zobowi�za� z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest 

niezb�dna dla zapewnienia ci�gło�ci działania Miasta i Gminy i termin zapłaty 
upływa w 2007 roku – na ł�czn� kwot� 500.000 zł, 

2) zaci�gania kredytów i po�yczek na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku 
bud�etowego deficytu bud�etu – do wysoko�ci 1.000.000 zł., 

3) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie 
wydatków bie��cych mi�dzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji 
bud�etowej, z wył�czeniem dotacji,  

4) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie 
wydatków maj�tkowych, w ramach działu klasyfikacji bud�etowej mi�dzy zadaniami 
inwestycyjnymi uj�tymi w planie wydatków maj�tkowych, 

5) lokowania w trakcie realizacji bud�etu wolnych �rodków bud�etowych na 
rachunkach w innych bankach innych, ni� bank prowadz�cy obsług� bud�etu.” 

 
11. Skre�la si� § 12 i § 13. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 
Do uchwały Nr ..... / .... / 2006 Rady Miejskiej z dnia 16 marca 2006 roku   
w sprawie: zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 
 
 
W planie dochodów MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

01036 

Po podpisaniu w dniu 9 stycznia 2006 roku pomi�dzy samorz�dem Województwa 
Wielkopolskiego a Gmin� Pleszew, umowy o dofinansowanie ze �rodków „Programu - 
SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” projektu pn. „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska 
sportowego w Brzeziu” wprowadza si� do planu dochodów kwot� 205.272 zł. 
 
Po podpisaniu w dniu 9 stycznia 2006 roku pomi�dzy samorz�dem Województwa 
Wielkopolskiego a Gmin� Pleszew, umowy o dofinansowanie ze �rodków „Programu - 
SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” projektu pn. „Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska 
sportowego w Kowalewie” wprowadza si� do planu dochodów kwot� 338.429 zł. 
 
W zwi�zku z tym, �e w planie wydatków na w/w zadania zostały wcze�niej zabezpieczone 
�rodki w pełnej wysoko�ci, plan wydatków na wymienione zadanie nie zostaje zwi�kszony, 
zmieniaj� si� natomiast �ródła finansowania inwestycji 
 

543 701 

  
Razem dochody: + 543.701 

 
 
W planie wydatków MiG Pleszew na 2006 rok wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

Zwi�ksza si� plan nast�puj�cych zada� inwestycyjnych:  
- Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie 
- Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie 
- Budowa drogi na ul. Polnej w Pleszewie (projekt) 
- Budowa ulicy 	eromskiego w Pleszewie 
- Budowa drogi od ul. Kaliskiej - do ul. Piaski w Pleszewie (projekt) 

33 318 
60016 

Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych w zwi�zku z wy�szymi kosztami zimowego 
utrzymania dróg i ulic oraz ich remontami. 200 000 

70005 Wprowadza si� do planu zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynków u�ytkowych nr 55, 
54, 43, 47, 65 poło�onych przy ul. Kubackiego w Pleszewie” 143 000 

70095 Zwi�ksza si� plan zadania pn. „Zmiana sposobu u�ytkowania budynku byłej pralni 
garnizonowej wymagaj�ca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne” 71 833 

75075 
Zmniejsza si� plan wydatków bie��cych jednocze�nie zwi�kszaj�c plan wydatków  w 
rozdz. 92109.  
Ponadto wprowadza si� do planu �rodki na opracowanie dokumentacji zwi�zanej z 
Programem Pilota�owym LEADER+. 

- 23 000 

75412 
Zwi�ksza si� plan dotacji celowych na dofinansowanie zada� przez ochotnicze stra�e 
po�arne w zwi�zku z mo�liwo�ci� skorzystania ze �rodków krajowego systemu OSP na 
dofinansowania cz��ci kosztów zakupu materiałów i wyposa�enia 

10 000 

75818 Zmniejsza si� plan rezerwy ogólnej bud�etu (o kwot� 92.000 zł) oraz plan rezerwy celowej 
(o kwot� 100.000 zł – remonty w jednostkach o�wiatowych - 192 000 

80101 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych z przeznaczeniem na remonty w szkołach 100 000 

80104 Zmniejsza si� plan wydatków bie��cych w przedszkolach, jednocze�nie zwi�kszaj�c o t� 
sam� kwot� plan wydatków  w rozdz. 80195 - 12 000 



 

80195 
Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi BHP w 
zespołach szkół, jednocze�nie zmniejszaj�c o t� sam� kwot� plan wydatków  w rozdz. 
80104 

12 000 

85154 

Zwi�ksza si� plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych o kwot� niewykorzystanych �rodków z roku 2005 (wysoko�� 
planu jest zgodna z preliminarzem wydatków z uchwały nr XXXVII/276/2006 RM w 
Pleszewie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania i 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok) 

12 696 

85202 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych zwi�zanych z pokryciem odpłatno�ci za pobyt osób 
skierowanych do domu pomocy społecznej 12 500 

90004 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych zwi�zanych z utrzymaniem zieleni 3 100 

90015 

Zwi�ksza si� plan nast�puj�cych zada� inwestycyjnych:  
- Budowa o�wietlenia w m. Borucin – Kotarby 
- Rozbudowa o�wietlenia  w m. Korzkwy 
Ponadto wprowadza si� do planu nowe zadania: 
- Budowa o�wietlenia w m. Taczanów Drugi  
- Budowa o�wietlenia w m. Pacanowice - Sul�cin (projekt) 

35 300 

92109 
Zwi�ksza si� dotacj� dla Domu Kultury (o kwot� 30.000 zł).  
Ponadto zwi�ksza si� plan na wydatki zwi�zane z utrzymaniem �wietlic i sal wiejskich      
(o kwot� 28.120 zł) 

58 120 

92605 Zwi�ksza si� wydatki bie��ce na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 834 

92695 
Wprowadza si� do planu zadanie inwestycyjne pn. „Remont trybuny na stadionie miejskim 
w Pleszewie”, na które MiG Pleszew zło�yła wniosek do Urz�du Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania z zakresu 
infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorz�dy 

76 000 

  
Razem wydatki: + 543 701 

 

W planie wydatków dokonuje si� równie� przesuni�� pomi�dzy paragrafami w ramach 
rozdziału, nie zwi�kszaj�c planu wydatków w danym rozdziale. 
 
Ponadto: 
- Zmianie ulega plan wydatków zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych JST ustawami na 2006 rok (zał�cznik nr 2a). 
- Zmianie ulega plan wydatków maj�tkowych, do wysoko�ci 8.673.451 zł (zał�cz. nr 2b)  
- Zwi�ksza si� plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych dla instytucji kultury o kwot� 

30.000 zł, poprzez zwi�kszenie planu dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie (zał�cznik 
nr 2c). 

- Zwi�ksza si� plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z bud�etu na finansowanie lub 
dofinansowanie zada� gminy zleconych podmiotom prowadz�cym działalno�� po�ytku 
publicznego o kwot� 13.300 zł do kwoty 409.100 zł. (zał�cznik nr 2d). 

- W zwi�zku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych oraz w zwi�zku                  
z podj�ciem innych uchwał wprowadza si� zmiany w limitach wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne (zał�cznik nr 3). 

- Wprowadza si� do bud�etu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze �rodków 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci” (zał�cznik nr 4). 

- Zmianie ulega plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek 
bud�etowych, poprzez wprowadzenie do planu stanu �rodków pieni��nych z dnia             
1 stycznia 2006 roku. (zał�cznik nr 5). 

- Wprowadza si� zmiany w planie przychodów i wydatków GFO�iGW w Pleszewie 
(zał�cznik nr 6), zgodnie z uchwał� nr XXXVII/278/2006 RM w Pleszewie z dnia 
31.01.2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na 2006 rok. 

 


