
ZARZĄDZENIE NR 202/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Na podstawie  art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/25/2018  Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
21 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1. Uzasadnienie do zarządzenia Nr 188/VIII/2019 z dnia 30.09.2019 r. , otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/VIII/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 października 2019 r.

do Zarządzenia Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2019 r.

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł

75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 
18.09.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 254.793 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

254.793

75108

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DKL-3113-21/19 z dnia 27.09.2019 r. 
zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 
października 2019r.

78.000

85501

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 
20.09.2019r zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 314.508 zł, zmian dokonano zgodnie 
z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 20 września 2019 r., w celu dostosowania poziomu 
środków do faktycznie realizowanych zadań .

-314.508

85513

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 
27.09.2019r zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na 
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.

16.000

Razem dochody: 34.285

W planie wydatków MiG Pleszew na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł

60016
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: 
„Utwardzenie kostką brukową zjazdu z drogi krajowej nr 11 do Sali wiejskiej oraz placu przy 
Sali w Piekarzewie” (wyższa wartość ofert).

22.000

70095 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: 
Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Marszewska 40a” (wyższa wartość ofert). 5.800

75011
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254.793 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów zadań dotyczących działalności z zakresu meldunku i ewidencji ludności, dowodów 
osobistych oraz aktów stanu cywilnego.

254.793

75085

W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych zwiększa 
się plan wydatków łącznie o kwotę 104.069 zł, z tego na wydatki:
a)bieżące o kwotę 41.069 zł, w tym :
-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 7.628 zł,(poprzez przesunięcie tej kwoty z 
rozdziału 75023
-na usługi telekomunikacyjne, malowanie pomieszczeń po byłej siedzibie MGOPS w Pleszewie 
na ul. Targowej 1 oraz media – kwota 33.441 zł;
b)majątkowe o kwotę 63.000 zł na zadanie pn. „ Zakup serwera z oprogramowaniem i 
licencją”.

104.069

75108

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 
października 2019r.

78.000

75412
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.855 zł z przeznaczeniem: na zakup usług 
elektrycznych i gazu, usunięcie szkody na samochodzie dla OSP w Kowalewie oraz przegląd 
aparatów auer.

13.855

75818

Zmniejsza się plan rezerw łącznie o kwotę 617.221 zł, w tym:
a)ogólną o kwotę 115.714 zł przesuwając środki na wydatki rzeczowe do rozdziałów: 75023 
kwota 7.628 zł, 75085 kwota 33.441 zł, 75412 kwota 13.855 zł, 92195 kwota 30.012 zł, 92605 
kwota 15.672 zł oraz łącznie do działu 801 kwota 15.106 zł.
b) na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne o kwotę 

-617.221
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410.707 zł, przesuwając środki do rozdziału 80101 kwota 303.906 zł oraz do rozdziału  80104 
kwota 106.801 zł.
c)inwestycyjną o kwotę 90.800 zł, przesuwając środki do rozdziału 60016, 70095, 75085.

80101

Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących 
łącznie o kwotę 478.647 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, zakup miału ZSP w 
Taczanowie Drugim, usunięcie awarii w kotłowni zł gazowej dla ZSP Nr 1 w Pleszewie, 
podróże służbowe dla pracowników w związku z przyznaniem uczniowi indywidualnego 
nauczania dla ZSP w Taczanowie Drugim, modernizacja istniejącego monitoringu, opłat za 
śmieci dla ZSP Nr 3 w Pleszewie oraz usług zdrowotnych dla ZSP Nr 2 w Pleszewie.

478.647

80104

Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących 
o kwotę 124.902 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup miału 
ZSP w Kowalewie, zakup materiałów do bieżących napraw, usług telekomunikacyjnych, opłat 
za śmieci oraz pozostałych usług dla ZSP Nr 2 w Pleszewie.

124.902

80110 W związku z wygaszeniem gimnazjum z dniem 31.08.2019 r. zmniejsza się plan wydatków 
bieżących o kwotę 105.596 zł, przesuwając plan do rozdziału 80101 oraz 80104. -105.596

80148
Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących 
o kwotę 2.113 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do 
bieżących potrzeb.

-2.113

80149
Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących 
o kwotę 1.598 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do 
bieżących potrzeb.

-1.598

80150
Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących 
o kwotę 67.558 zł, poprzez przesunięcie do rozdziału 80101 oraz 80104 dostosowując plan do 
bieżących potrzeb.

-67.558

80152
Na podstawie pism dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących 
o kwotę 4.871 zł na poprzez przesuniecie do rozdziału 80101 dostosowując plan do bieżących 
potrzeb.

-4.871

80195
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup teczek, 
dyplomów, zaproszeń z logo Miasta i Gminy Pleszew na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew oraz na inne uroczystości.

4.000

85501 Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 314.508 zł, zmian dokonano zgodnie z 
pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.09.2019 r. -314.508

85513

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 
zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

16.000

92195
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.012 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu pn.: „Pleszewska Pyra i Tradycyjne Jadło” realizowanego ze środków unijnych na 
podstawie umowy o powierzenie grantu.

30.012

92605
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.672 zł, z przeznaczeniem na koszty nauki 
pływania uczniów, w tym ZSP Lenartowice - kwota 3.360 zł, ZSP Nr 1 - kwota 12.312 zł, w 
związku z zajęciami na basenie dla klas IV i VII.

15.672

Razem wydatki: 34.285

Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów dokonuje się przesunięć:

- w ramach rozdziału między paragrafami 60014, 60095, 70005, 75022, 75416, 85154, 85219, 85401 oraz 
90002 dostosowując plan do bieżących potrzeb

- między rozdziałami kwota 7.628 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Id: 7C8B3710-4367-4F94-A4C4-215FD00AFDA8. Przyjęty Strona 2




