
Zarządzenie Nr  82 / V / 2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 29 sierpnia 2007 r. 

 

w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 
 
 

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr  IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 18 stycznia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 

 

§ 1 . W Uchwale Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

budŜetu na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI / 37 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. 

w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 34 / 

V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VII/ 42 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej 

Zarządzeniem Nr 45 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 ,zmienionej Zarządzeniem Nr 51 / V / 2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja  2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2007,  zmienionej Uchwałą Nr IX/ 65 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 

czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej  

Zarządzeniem Nr 61 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany 

budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007   wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu miasta i gminy Pleszew o kwotę                     

do wysokości 

− w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących gminy o kwotę 215.886 zł do kwoty 1.893.929 zł, 

− w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację w zadań bieŜących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 

kwotę – 77.500 zł do kwoty 11.937.081 zł, 

− w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  zadań  o 

kwotę – 1.000 zł do kwoty 1.000 zł, 

 

195.725zł 

56.209.268 zł 

 

 

2. Zwiększa  się plan wydatki budŜetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości:  

 -    w tym dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację w zadań bieŜących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 

kwotę – 77.500 zł do kwoty 11.937.081 zł, 

139.386  zł 

64.802.366  zł 

 



       
 
                    § 2. 
1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budŜetu miasta i gminy Pleszew na rok 2007” dokonuje się       zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. W załączniku nr 1a – „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007” 

dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzania. 

3. W załączniku nr 1b – „Plan dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 

bieŜących na 2007r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia. 

4. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budŜetu miasta i gminy Pleszew na rok 2007” dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007” dokonuje się zmian 

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 82 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 

2007r. w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie miasta i gminy Pleszew na rok 2007. 

 

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

75801 
 

Pismo z Ministerstwa Finansów znak ST5-4g/2007 z dn. 27.06.2007 w sprawie 
zwiększenia części subwencji oświatowej w  wyniku podziału rezerwy  
 

 
56.339 zł 

 

85203 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-454/07 z dn. 29.08.2007 o 
zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie nowych uruchomień w 
środowiskowym domu samopomocy 

22.500 zł 

85212 Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3011-401/07 z dn. 08.08.2007 o 
zmniejszeniu planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 100.000 zł 

85295 Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-6.3011-402/07 z dn. 07.08.2007 o 
zwiększeniu planu dotacji celowej „Pomoc państwowa w zakresie doŜywiania” 165.544 zł 

85415 

Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-400/07 z dn. 21.08.07 o zwiększeniu 
planu dotacji celowej na dofinansowanie podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowaniu zakupu jednolitego 
stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

50.342 zł 

71035 
Pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I-3.3011-327/07 z dn. 12.07.2007 o wysokość 
planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania 
cmentarzy i grobów  wojennych realizowanych przez gminę na podstawie porozumienia 
zawartego w dn. 22.06.2007 

1.000 zł 

Razem dochody: 195.725 zł 

 

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany: 

Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana 

71035 
 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki przeznacza się na realizację zadań w 
zakresie utrzymania cmentarzy i grobów  wojennych realizowanych przez gminę na 
podstawie porozumienia zawartego w dn. 22.06.2007 
 

1.000 zł 
 
 

85203 Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- koszty uruchomienie nowych miejsc w środowiskowym domu samopomocy            22.500zł 

85212 
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- zmniejszenie wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych oraz zmniejszenie kosztów obsługi 
tych świadczeń 

              
- 100.000 zł 

85295 
 Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na 
doŜywianie dzieci związanych z programem „Pomoc państwowa w zakresie doŜywiania”, w 
tym na utworzenie lub dopasowanie istniejącego punktu przygotowania i wydawania 
posiłku 

165.544 zł 

85415 
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego uzyskane środki przeznacza się na: 
- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem podręczników dla dzieci 
rozpoczynających naukę oraz zakup jednolitego stroju 

50.342 zł 

Razem wydatki: 139.386 zł 

Ponadto na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników 

wydziału dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 

 


