
 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXX / 199 / 2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
w sprawie: zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, 
art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada 
Miejska uchwala, co nast�puje: 
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku w 
sprawie bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarz�dzeniem Nr 
336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany 
bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� dochody bud�etu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysoko�ci 43.739.231 zł 
w tym: 
- dotacja celowa na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł, 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 75.000 zł, 
- dotacja celowa otrzymana z bud�etu pa�stwa na zadania bie��ce realizowane na 

podstawie porozumie� z organami administracji rz�dowej w kwocie 2.000 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� wydatki bud�etu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysoko�ci 47.079.097 zł 
w tym: 
- wydatki na zadania bie��ce ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł, 
- wydatki na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł, 
- wydatki na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� z organami 

administracji rz�dowej w kwocie 2.000 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
Zał�cznik nr 2 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Deficyt bud�etu Miasta i Gminy w wysoko�ci 3.339.866 zł. �ródłem pokrycia deficytu 
b�d� przychody z tytułu zaci�gni�tych po�yczek i kredytów.” 



 

 
4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Upowa�nia si� Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do: 
- zaci�gania długu do kwoty 4.200.000 zł, 
- spłaty zobowi�za� w wysoko�ci 3.111.404 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 3 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
5. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� plan wydatków maj�tkowych w wysoko�ci 5.858.773 zł oraz wydatków 
inwestycyjnych realizowanych w roku bud�etowym, zgodnie z zał�cznikiem nr 4 do 
niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 4 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
6. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala si� plan dotacji dla instytucji kultury w wysoko�ci 1.259.400 zł, zgodnie z 
zał�cznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko�ci 126.000 zł, zgodnie z 
zał�cznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 6 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

7. Po § 6 dodaje si� § 6a o brzmieniu: 
„Ustala si� plan dotacji celowych z bud�etu na finansowanie lub dofinansowanie 
zada� zleconych realizowanych prze stowarzyszenia w wysoko�ci 47.000 zł, zgodnie 
z zał�cznikiem nr 6a do niniejszej uchwały”.  
Zał�cznik nr 6a otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

 
8. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Okre�la si� plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony �rodowiska i 
gospodarki wodnej zgodnie z zał�cznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 8 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 
9. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala si� wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał�cznikiem nr 
11 do niniejszej uchwały.” 
Zał�cznik nr 11 otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem nr 8 do niniejszej 
uchwały. 
 

10. § 14 otrzymuje brzmienie: 
„Uchwala si� dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów 
alkoholowych w kwocie 350.000 zł, oraz wydatki na realizacj� zada� okre�lonych w 
gminnym programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych w kwocie 
403.652 zł. 

 
 
§ 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 XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie:  
bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005  
 
W planie bud�etu miasta i gminy Pleszew na rok 2005 dokonuje si� nast�puj�cych 
zmian: 

 
 
  

I. DOCHODÓW  

Rozdz. Wyszczególnienie zmiana 

70005 Zwi�ksza si� plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu z najmu i 
dzier�awy składników maj�tkowych gminy 36 000 

71035 
Wprowadza si� plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na zadania bie��ce 
realizowane przez gmin� na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia (utrzymanie 
grobów i cmentarzy wojennych) 

2 000 

  
Razem dochody: 38 000 

 
 
  

II. WYDATKÓW  

Rozdz. Wyszczególnienie zmiana 

01095 Zwi�ksza si� plan wydatków bie��cych dotycz�cych kosztów funkcjonowania obiektów na 
Baranówku 3 000 

60016 
Zmniejsza si� wydatki bie��ce pocz�tkowo przeznaczone na zakup kostki brukowej w 
sołectwach, w zwi�zku ze zwi�kszeniem wydatków bie��cych dotycz�cych o�wietlenia 
ulicznego na terenie gminy 

-3 000 

63003 
Zwi�ksza si� wydatki bie��ce na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacje 
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) - przeniesienie z rozdz. 
92605 

3 000 

63095 

Wprowadza si� do planu inwestycj� pn.:”Adaptacja nieruchomo�ci byłej szkoły i zakup 
wyposa�enia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie".  
Przedsi�wzi�cie b�dzie realizowane w ramach „SPO Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – fundusze UE 

87 000 

70005 
Zwi�ksza si� wydatki bie��ce zwi�zane z kosztami opłat s�dowych i wpłat dla komornika 
w post�powaniu egzekucyjnym, zwi�zane z ogłoszeniami w prasie ogólnopolskiej oraz 
zwi�zane z podziałami geodezyjnymi 

69 000 

  Zwi�ksza si� wydatki maj�tkowe zwi�zane z wykupami gruntów 40 000 
71035 Zwi�ksza si� wydatki bie��ce o kwot� dotacji od Wojewody (utrzymanie grobów 

wojennych) 2 000 

75412 
Wprowadza 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 samochodu bojowego oraz sprz�tu po�arniczego 

40 000 

85202 W zwi�zku umieszczeniem w domu pomocy społecznej kolejnych osób zwi�ksza si� 
wydatki bie��ce 19 000 



 

90015 
Zwi�ksza si� wydatki bie��ce dotycz�cych o�wietlenia ulicznego w sołectwach (z zwi�zku 
ze zmniejszeniem wydatków bie��cych w rozdz. 60016). Ponadto wprowadza si� do planu 
kilka zada� inwestycyjnych (zał�cznik nr 4) dotycz�cych wykonania projektów o�wietlenia 
ulicznego w sołectwach (zmniejsza si� o tak� sam� kwot� wydatki bie��ce)  

3 000 

92109 

Wprowadza si� do planu inwestycj� pn.:"Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska 
sportowego w Kowalewie" oraz "Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska 
sportowego w Brzeziu" 
Przedsi�wzi�cia b�d� realizowane w ramach „SPO Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie Działania 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – fundusze UE 

263 000 

92605 
Zmniejsza si� wydatki bie��ce na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacje 
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) - przeniesienie do rozdz. 
63003 

-3 000 

  
Razem wydatki: 523 000 

 

Ponadto: 
 

Zał�cznik nr 3 

Zwi�kszenie przychodów w kwocie 1.285.000 – stanowi rozliczenie przychodów z tytułu 

innych rozlicze� krajowych (tj. wolne �rodki pieni��ne powstałe z umorze� kredytów, 

wi�kszego wykonania bud�etu po stronie dochodów z lat ubiegłych). Kwot� t� 

wprowadza si� do bud�etu celem sfinansowania wydatków. 

Zmniejszenie przychodów w pozycji „§ 952 - Przychody z zaci�gni�tych po�yczek i 

kredytów na rynku krajowym” o kwot� 800.000 do kwoty ogółem 4.200.000 zł. 

Ł�cznie przychody ulegaj� zwi�kszeniu o kwot� 485.000 zł, do kwoty ogółem   

6.451.270 zł, w zwi�zku z czym obni�eniu ulega deficyt bud�etu MiG Pleszew do 

wysoko�ci 3.339.866 zł. 
 

Zał�cznik nr 5 

Zwi�ksza si� plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 

publicznych o kwot� 56.000 zł celem zrealizowania zało�e� zada� w zakresie programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi polegaj�cych na przeciwdziałaniu patologii społecznej 

poprzez uaktywnienie młodzie�y i uczestnictwo jej w programach w zakresie: 

- kultury i edukacji, 

- kultury fizycznej i turystyki, 

- zdrowia. 
 

Zał�cznik nr 7 

Wprowadza si� zmian� w planie przychodów i wydatków GFO�iGW w Pleszewie,         

w zwi�zku z przyj�ciem przez Rad� w miesi�cu styczniu br. planu zadaniowego 

GFO�iGW. 


