Uchwała Nr XXXVIII/457/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Leszna na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142
poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna
uchwala co następuje:

§1

1. Dokonuje się zwiększenia budŜetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę
2.373.321,- zł oraz zmian na kwotę 134.000,- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budŜetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę
8.733.321,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 327.320,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budŜetowego o kwotę 6.360.000,- zł.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku” zgodnie z Załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Załącznika nr 11 dołącza się do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku” zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Załącznika nr 12 dołącza się do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku”.
Nowe brzmienie Załącznika nr 13 dołącza się do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”, w następujący
sposób:
- w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” zwiększenie
środków o kwotę 6.751.371,- zł,
- w poz. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie środków o kwotę 6.351.371,- zł,
- w poz. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie środków o kwotę 400.000,- zł,
- w poz. 2 „Zakupu inwestycyjne jednostek budŜetowych” zwiększenie
środków o kwotę 50.000,- zł,
- w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budŜetowych” zwiększenie środków o kwotę
70.000,- zł,
- wprowadza się poz. 6 „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie w wysokości 250.000,- zł.
Nowe brzmienie Załącznika nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny
na 2006 rok”, w następujący sposób:
- w poz. I.1 „Trasa W-Z”
 zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 2.000.000,- zł
- w poz. I.2 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
 zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 120.000,- zł
- w poz. II.1 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
 zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 3.740.000,- zł,
 zwiększenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę 350.000,zł,
- w poz. VII.1 „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi
dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”
 zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 66.250,- zł,
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 305.121,- zł,
 zwiększenie środków własnych miasta w roku 2007 o kwotę 214.148,- zł,
 zwiększenie środków z dotacji w 2007 roku o kwotę 825.779,- zł,
 zwiększenie środków z Funduszu Spójności w 2007 roku o kwotę
6.351.641,- zł,
 zmniejszenie środków własnych miasta w roku 2008 o kwotę
555.058,- zł,
 zwiększenie środków z dotacji w roku 2008 o kwotę 1.293.329,- zł,
 zwiększenie środków z Funduszu Spójności w roku 2008 o kwotę
9.373.406,- zł,
 zwiększenie środków własnych miasta w latach następnych o kwotę
516.291,- zł,
 zwiększenie
środków
z dotacji w latach następnych o kwotę
3.304.875,- zł,
 zwiększenie środków z Funduszu Spójności w latach następnych
o kwotę 15.452.809,- zł,

- w poz. IX.1 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”
 zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 360.000,- zł
 zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę
350.000,-zł
 zwiększenie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o kwotę 350.000,- zł,
 zwiększenie środków własnych miasta w 2007 roku o kwotę 860.000,- zł,
 zmniejszenie środków z dotacji w 2007 roku o kwotę 860.000,- zł,
 zwiększenie środków własnych miasta w 2008 roku o kwotę 300.000,- zł,
 zmniejszenie środków z dotacji w 2008 roku o kwotę 300.000,- zł,
 zmniejszenie środków własnych miasta w latach następnych o kwotę
120.000,- zł.
- w poz. IX.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego
w rejonie: ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia”
 zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę
300.000,-zł
- w poz. XI.1 „Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska
piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka”
 zwiększenie
środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę
300.000,-zł
Nowe brzmienie Załącznika nr 7/1 dołącza się do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne
realizowane ze środków budŜetu miasta Leszna w 2006 roku” w następujący
sposób:
- w poz. III.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie środków własnych
miasta o kwotę 400.000,- zł.
Nowe brzmienie Załącznika nr 7/2 dołącza się do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne w 2006 roku”
w następujący sposób:
- dział 700 rozdz. 70005 dla Urzędu Miasta Leszna zwiększenie środków
o kwotę 50.000,- zł
Nowe brzmienie Załącznika nr 7/3 dołącza się do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla zakładów budŜetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2006 roku”
- w poz. I „Dotacje na realizację inwestycji”, w dz. 926 rozdz. 92604
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegające na zmniejszeniu w poz.
„II etap modernizacji dachu budynku kręgielni oraz odnowienie elewacji”
o kwotę 12.000,- zł oraz zwiększeniu w poz. „dostosowanie stadionu
im. A. Smoczka do rozgrywek ekstraligi ŜuŜlowej – modernizacja widowni”
o kwotę 20.000 zł,
- w poz. II „Dotacje na zakupy inwestycyjne”, w dz. 900 rozdz. 90017
dla Miejskiego Zakładu Zieleni, polegające na zwiększeniu:
 w poz. „zakup mikrociągnika ogrodniczego” o kwotę 9.800,- zł,
 w poz. „zakup naczepy piaskarki” o kwotę 4.100,- zł,




w poz. „ zakup rębarki ciągnikowej do gałęzi o kwotę 33.100,- zł,
wprowadzeniu poz. „zakup noŜyc mechanicznych do Ŝywopłotu – 2 szt.”
w wysokości 3.000,- zł.
- w poz. II „Dotacje na zakupy inwestycyjne”, w dz. 926 rozdz. 92604
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegające na zmniejszeniu:
 w poz. ”zakup ringu bokserskiego do sali „ĆWICZNIA” o kwotę
5.040,- zł,
 w poz. „zakup zestawu komputerowego” o kwotę 680,- zł,
 w poz. „zakup wyposaŜenia do ciągnika ogrodniczego” o kwotę
1.550,- zł,
oraz wprowadza się:
 poz. „zakup zjeŜdŜalni dla dzieci na pływalnię odkrytą” w wysokości
7.270,- zł,
 poz. „zakup tablic do koszykówki na hali „TRAPEZ” – 2 szt.” w wysokości
12.000,- zł
Nowe brzmienie Załącznika nr 7/4 dołącza się do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych
nr 2006 rok” poprzez zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 „Miejski Ośrodek Kultury
w Lesznie” o kwotę 20.000,- zł
Nowe brzmienie Załącznika nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 „Przychody i wydatki zakładów
budŜetowych w 2006 roku” oraz:
a) w Załączniku nr 9/2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” poprzez:
- zwiększenie poz. „Przychody” oraz „dotacja przedmiotowa z budŜetu
otrzymana przez zakład budŜetowy” o kwotę 200.000,- zł
- zwiększenie poz. „Rozchody”, „wydatki bieŜące” oraz „pozostałe wydatki
bieŜące” o kwotę 200.000,- zł,
b) w Załączniku nr 9/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:
- zwiększenie poz. „Przychody” oraz „dotacje celowa otrzymane z budŜetu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budŜetowych” o kwotę 50.000,- zł
- zwiększenie poz. „Rozchody”, „wydatki inwestycyjne” oraz „wydatki na zakupy
inwestycyjne zakładów budŜetowych” 50.000,- zł,
c) w Załączniku nr 9/4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” poprzez:
- zwiększenie poz. „Przychody” o kwotę 437.000,- zł, poz. „przychody własne”
o kwotę 67.000,- zł, poz. „dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez
zakład budŜetowy” o kwotę 350.000,- zł oraz poz. „dotacje celowe otrzymane
z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych” o kwotę 20.000,- zł
- zwiększenie poz. „Rozchody” o kwotę 437.000,- zł, „wydatki bieŜące”,
„pozostałe wydatki bieŜące” o kwotę 417.000 zł oraz „wydatki inwestycyjne”
o kwotę 20.000,- zł, „wydatki inwestycyjne zakładów budŜetowych” o kwotę
8.000,- zł oraz „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budŜetowych”
o kwotę 12.000 zł.

d) w Załączniku nr 9/5 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych
w 2006 roku” poprzez:
- zwiększenie w poz. 2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” – dotacja
przedmiotowa o kwotę 200.000,- zł,
- zwiększenie w poz. 3 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” – dotacja
przedmiotowa o kwotę 350.000,- zł.
Nowe brzmienie Załącznika nr 9 dołącza się do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów
w 2006 roku” w następujący sposób:
- w poz. PRZYCHODY BUDśETU – zwiększenie o kwotę 7.760.000,- zł
 przychody ze sprzedaŜy innych papierów wartościowych – V emisja
obligacji komunalnych na zadania:
* budowa i modernizacja dróg – zwiększenie o kwotę 350.000,- zł,
* budowa sieci kanalizacji deszczowej – zmniejszenie o kwotę
350.000,- zł,
* modernizacją urządzeń lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego –
zwiększenie o kwotę 300.000,- zł,
* uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego –
zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł,
 wprowadza się w pozycji „Przychody budŜetu” pozycję „Przychody
z innych rozliczeń krajowych - wolne środki z lat ubiegłych” na kwotę
7.760.000,- zł,
- w poz. ROZCHODY BUDśETU – zwiększenie o kwotę 1.400.000,- zł
 w poz. Spłata otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów – spłata
kredytów otrzymanych na zadania: PKO BP S.A. – wynagrodzenie
w oświacie zwiększenie o kwotę 1.400.000,- zł
15. Wprowadza się załącznik nr 15 „Zadania powierzone gminie na 2006 rok”
włączając kwotę 305.121,- zł z tytułu dotacji z gmin subregionu leszczyńskiego
realizującego wraz z miastem Leszno zadanie inwestycyjne „Gospodarka
odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” – projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja
13 składowisk odpadów”.
Nowe brzmienie Załącznika nr 15 dołącza się do niniejszej uchwały.

§2

1. § 1 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje
brzmienie:
„Ustala się dochody budŜetu w wysokości 188.312.585,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 118.811.080,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 69.501.505,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 7 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje
brzmienie:
„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.011.200,- zł”
3. w § 1 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku wprowadza się
pkt 9 w brzmieniu:
„dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 305.121,- zł, jak w załączniku
nr 15 do uchwały

4. § 2 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje
brzmienie:
„Ustala się wydatki budŜetu w wysokości 201.472.585,- zł jak w załączniku Nr 2 do
uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 122.283.085,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 79.189.500,- zł”
5. § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje
brzmienie:
„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieŜące kwotę 163.372.924,- zł, w tym:
b) kwotę 16.048.889,- zł z przeznaczeniem na dotacje (…)
2) wydatki majątkowe w kwocie 38.099.661,- zł, jak w Załączniku Nr 7”
6. § 2 ust 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:
„Ujęte w budŜecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.474.610,- zł, jak w załączniku Nr 8, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.789.090,- zł(…),
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.004.110,- zł, jak w załączniku Nr 9,
3) dotacje celowe w kwocie 2.528.557,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
w kwocie 2.300,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 1.694.510,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie
329.960,- zł (…)
7. § 2 ust. 5 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku wprowadza się
pkt 6 w brzmieniu:
„wydatki w kwocie 305.121,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku
Nr 15 do uchwały”

8. § 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:
RóŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami budŜetu – deficyt budŜetu
13.160.000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji
komunalnych i wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na
bieŜącym budŜetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń
i poŜyczek z lat ubiegłych”

– wynosi
obligacji
rachunku
kredytów

9. § 4 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:
Rozchody budŜetu ustala się w kwocie 9.800.000,0 zł, w tym:
1) spłata kredytów w kwocie 2.000.000,- zł, (…)
Przychody budŜetu ustala się w kwocie 22.960.000,- zł, w tym: (…)
2) z wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.760.000,- zł”
10. § 8 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1. ogólna w kwocie 32.668,- zł (…)
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Wojciech RAJEWSKI

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/457/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta Leszna
na rok 2006.
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budŜecie miasta Leszna polegających na:
1. dokonaniu korekty błędów pisarskich i rachunkowych w Uchwale
Nr XXXVII/449/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
zmian w budŜecie miasta Leszna na rok 2006, zgodnie z pismem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0903/94/2/2006 z dnia 1 czerwca 2006 roku.
Wprowadzono prawidłowe zapisy w Załączniku Nr 7/1 dotyczące klasyfikacji
budŜetowej i kwot w podsumowaniu zadań. Prawidłowe brzmienie załącznika 7/1
po zmianach dokonanych równieŜ niniejszą uchwałą dołączono do uchwały,
2. zwiększeniu deficytu budŜetowego o kwotę 6.360.000,- zł na skutek zwiększenia
wydatków poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań wyszczególnionych
w dalszej części uzasadnienia, które finansowane będą z wolnych środków z lat
ubiegłych,
3. dochody - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 368.521,- zł i zmiany na kwotę
134.000,- zł
a) zwiększenie dochodów o kwotę 608.521,- zł, z tego:
- o kwotę 15.300 zł w planie szkół podstawowych i o kwotę 8.100,- zł w planie
gimnazjów pochodzących z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr
13 i Gimnazjum Nr 7 w związku z podpisaną umową z Okręgową Komisją
Egzaminacyjną w Poznaniu na sprawdzanie i ocenę prac egzaminacyjnych
przez egzaminatorów zewnętrznych.
- o kwotę 260.000,- zł z tytułu odpłatności za obiady wydawane w Domu
Seniora. Dochody wynikają z realizacji wieloletniego programu”Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”.
- o kwotę 305.121,- zł z tytułu dotacji z gmin subregionu leszczyńskiego
realizującego wraz z miastem Leszno zadanie inwestycyjne „Gospodarka
odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” – projekt 2 „Zamknięcie
i rekultywacja 13 składowisk odpadów”
- o kwotę 20.000,- zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo
Wielkopolskie na dofinansowanie zadania „Budowa trybuny widowni stadionu
w Lesznie”,
b) zmniejszenie dochodów o kwotę 240.000,- zł z tytułu zmniejszenia dotacji
z funduszy celowych – z NFOŚiGW w Warszawie pochodzące z umorzenia
spłaty poŜyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków. Środki powyŜsze
planowane w budŜecie początkowym uchwalonym 29.12.2005r. wpłynęły
na rachunek budŜetu miasta w dniu 30.12.2005r. i zasiliły wolne środki z lat
ubiegłych. NaleŜy więc skorygować zapis w budŜecie poprzez zmniejszenie
dotacji, a wprowadzenie tej kwoty z wolnych środków,
c) zmiany po stronie dochodów związane ze zmianą klasyfikacji budŜetowej, które
wynikają z interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania
niektórych opłat, np. za licencje i koncesje na przewóz osób i rzeczy, opłat
za wpis i zmianę wpisu do ewidencji gospodarczej oraz za wydanie

zaświadczeń na przewozy. Zmian dokonuje się na kwotę 131.000,- zł
przenosząc plan dochodów z dz.750 do działu 756. Przenosi się równieŜ
planowane kwoty za sprzedaŜ drewna pomiędzy rozdziałami klasyfikacji
budŜetowej na kwotę 3.000,- zł,
4. dochody - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 2.004.800 zł z następujących
tytułów:
- o kwotę 2.000.000 zł pochodzącą z rezerwy subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na modernizację Trasy W-Z, zgodnie z pismem Ministra
Finansów nr ST4-4824/424/2006 z dnia 23 maja 2006 roku,
- o kwotę 4.800 zł z tytułu dochodów wypracowanych przez Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy za badania psychologiczno-pedagogiczne wykonane
na zlecenie sądu,
5. wydatki - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 6.265.341,- zł
a) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.500,- zł przeznaczonych w budŜecie
początkowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wydatki osobowe
związane z zatrudnieniem na ½ etatu psychologa. Środki te przeznacza się na
funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (zadania powiatu), gdzie
występuje potrzeba zatrudnienia psychologa,
b) zwiększenie wydatków o kwotę 6.273.841,- zł, z tego:
- z wolnych środków z lat ubiegłych – kwota 5.650.000,- zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 4.090.000 zł z przeznaczeniem na:
• zmiana podatku VAT z 7% na 22%
1.430.000 zł
wyliczenie podatku VAT:
- plan
3.770.000 zł
- środki niewygasające
3.093.000 zł
- zadania dodatkowe
2.660.000 zł
___________________________________________________
Razem:
9.523.000 zł x 15% = 1.428.450 zł
• zadania dodatkowe:
-budowa nawierzchni w ul. Skrytej
–
-budowa nawierzchni w ul. Antonińskiej
odcinek od ul. Gronowskiej do torów kolejowych –
-budowa nawierzchni w ul. Kołłątaja
–
-budowa nawierzchni w ul. Austriackiej
–
-budowa ciągu pieszego w ul. Holenderskiej
–
-modernizacja nawierzchni w ul. Zygmunta Starego
i ul. Parkowej
–
Razem

300.000 zł
1.000.000 zł
400.000 zł
300.000 zł
60.000 zł
600.000 zł
2.660.000 zł

- w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem
na dotację dla MZBK na remonty substancji mieszkaniowej (awarie
na instalacjach wodno-kanalizacyjnych wywołane falą mrozów, a takŜe
remonty pomieszczeń dla pogorzelców z ul. Narutowicza 40),
- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 150.000,- zł z przeznaczeniem
na odkup nieruchomości połoŜonej przy ul. Budowlanych sprzedanej
w 2001 roku na rzecz PRO-AQUA Sp. z o.o. Środki powyŜsze nie
zostały ujęte w wydatkach niewygasających,

- w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 300.000,- zł z przeznaczeniem
na plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji
3 Maja, OkręŜnej, torów PKP, w rejonie ul. Szybowników, DoŜynkowej,
torów PKP oraz w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej. Środki nie zostały
ujęte w wydatkach niewygasających (200.000,-zł).
Środki przeznaczone zostaną równieŜ na przygotowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Leszna w rejonie torów
PKP
relacji
Leszno-Głogów
i
Leszno-Wrocław,
wiaduktu
im.Gen.Stefana Grota-Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina
oraz granic miasta (100.000,-zł),
- w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem
na promowanie miasta przez kluby sportowe,
- w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 140.000,- zł z przeznaczeniem
na wykonanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej
nr 12,
- w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem
na dotację celową dla MZZ na zakupy narzędzi i sprzętu ogrodniczego
- w dz. 900 rozdz.90095 o kwotę 400.000,- zł z przeznaczeniem
na Komitety Inicjatyw Gospodarczych – wprowadzenie nowych zadań:
• budowa zjazdu publicznego w Al. Jana Pawła II
• modernizacja ul. Ogrody
• budowa nawierzchni ul. Wołodyjowskiego 1A-1F
• budowa chodnika oraz utwardzenie placu przed pawilonem
handlowym przy ul. Sygietyńskiego
a takŜe zwiększenie środków związanych ze zmianą stawki podatku VAT
z 7% do 22%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 120.000,- zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej” –
wprowadzenie
nowego
zadania
–
kanalizacja
deszczowa
w ul. Antonińskiej na odcinku od ul. Gronowskiej do torów PKP,
- w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na dotację
dla Miejskiego Ośrodka Kultury na remont sali klubowej,
- w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na program
„Talenty” realizowany przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej,
- w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 60.000,- zł z przeznaczeniem
na działalność Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej – dofinansowanie
UKS i MKS i udział w rozgrywkach centralnych,
- z obcych źródeł – kwota 348.521,- zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 15.300,- zł na pokrycie wydatków
zapewniających funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych w SP 13 (pkt.3
a) uzasadnienia)
- w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 8.100,- zł na pokrycie wydatków
zapewniających funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych w Gimnazjum
Nr 7 (pkt.3 a) uzasadnienia)
- w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 305.121,- zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie” – projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” – udział gmin subregionu leszczyńskiego (pkt.3 a)
uzasadnienia)

- w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem
na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na modernizację
siedzisk widowni na stadionie im. A. Smoczyka (pkt.3 a) uzasadnienia)
- z dodatkowych dochodów własnych – kwota 260.000,- zł
- w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 2.650,- zwiększenie rezerwy ogólnej,
- w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 191.100,- zł z przeznaczeniem
na zwiększone koszty przygotowania posiłków
w Domu Seniora
w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”,
- w dz.900 rozdz.90002 o kwotę 66.250,- zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
w Lesznie” – projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk
odpadów” – udział własny miasta,
- z rezerwy ogólnej z zadań powiatu – kwota 15.320,- zł
- w dz. 900 rozdz.90003 o kwotę 13.460,- zł z przeznaczeniem
na utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji deszczowej, rowów
odwadniających i studni publicznych. Zwiększenie wynika z konieczności
zapłaty w miesiącu styczniu br. zobowiązań z roku 2005,
- w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.860,- zł z przeznaczeniem na zapłatę
za przewóz osób uprawnionych do korzystania z ulg w przejazdach
środkami komunikacji miejskiej na linii Leszno-Osieczna obsługiwanej
przez przewoźnika prywatnego. Zwiększenie wynika z konieczności
zapłaty w miesiącu styczniu br. zobowiązań z roku 2005,
- w dz.926 rozdz.92604 o kwotę 350.000,- zł – z przeznaczeniem na dotację
przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwota zwiększenia
wynika z konieczności uiszczenia przez MOSiR kary za wycinkę drzew
dokonaną bez wymaganego zezwolenia. Środki wpłyną na konto Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie
ze środków tych zostaną częściowo sfinansowane wydatki na zadaniu
inwestycyjnym „Budowa kanalizacji deszczowej” w rejonie ul. Estkowskiego
w wysokości 350.000,- zł. Z uwagi na to, Ŝe GFOŚiGW nie stanowi dochodu
budŜetu miasta naleŜy umniejszyć wydatki budŜetu o 350.000,- zł. Zadanie
inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej” finansowane będzie ze środków
budŜetowych oraz ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
6. wydatki - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 2.467.980 zł i zmiany na kwotę
3.500,- zł
a) zmniejszenie rezerwy ogólnej w dz. 785 rozdz. 75818 o kwotę 15.320,- zł
i przeznaczenie środków na wydatki realizowane w zadaniach miasta opisane
w pkt.5 b) uzasadnienia,
b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.467.980,- zł, z tego:
- z wolnych środków z lat ubiegłych – kwota 470.000,- zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem
na wprowadzenie
nowego
zadania
:
przebudowa
chodnika
w ul. Niepodległości na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Al. Konstytucji
3 Maja – strona południowa,

- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem
na remont dachu i inne działania termomodernizacyjne obiektu Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lesznie,
- w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 250.000,- zł z przeznaczeniem
na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zakupy
sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie (aparat RTG przenośny z ramieniem C oraz narzędzia
neurochirurgiczne),
- z obcych źródeł – kwota 2.000.000,- zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem
na przebudowę Trasy W-Z – przebudowę wiaduktu,
- z dodatkowych dochodów własnych – kwota 4.800,- zł
- w dz. 852 rozdz. 85226 o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem
na szkolenie pracowników Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz
zakup materiałów biurowych,
- z środków przeniesionych z zadań miasta – kwota 8.500,- zł
- w dz. 852 rozdz. 85226 o kwotę 8.500,- zł z przeznaczeniem
na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem na ½ etatu psychologa
w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym. Środki przeniesione z wydatków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zadania miasta) -(pkt 5 a)
uzasadnienia),
c) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej w dz. 852 rozdz. 85295
na kwotę 3.500 zł o charakterze porządkującym budŜet w związku
z rozstrzygnięciem konkursu ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe.
7. Załącznik nr – 7 „Wydatki majątkowe”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§1 pkt 7 uchwały).
8. Załącznik nr – 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków
budŜetu miasta Leszna”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§1 pkt 8 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 3 lit. b) , 4 , 5 lit.b) i 6 lit.b) uzasadnienia.
Ponadto naleŜy dodać, Ŝe:
a) do uzasadnienia zmian w zadaniu VII.1. „Realizacja systemu gospodarki
odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu
leszczyńskiego” dołącza się materiał dodatkowy: tabelę – plan przepływów
finansowych przedłoŜony Komisji Europejskiej,
b) na zadaniu „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się nakłady z wolnych środków o kwotę
4.090.000,- zł. Jednocześnie dokonuje się na tym zadaniu przesunięcia
w źródłach finansowania pomiędzy emisją obligacji o środkami własnymi
na kwotę 350.000,- zł. Zmiany finansowania w zadaniu „Budowa
nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami” pomiędzy środkami
własnymi miasta a emisją obligacji, spowodowane są wprowadzeniem
zmian w finansowaniu zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.
Na tym ostatnim zadaniu zmniejsza się środki z emisji obligacji i wprowadza

do finansowania nowe źródła – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Fakt ten powoduje, Ŝe wydatki ujęte w budŜecie
miasta na inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim ogółem
pomniejszamy o kwotę 350.000,- zł tj. o środki finansowe z GFOŚiGW, gdyŜ
nie stanowią one dochodu budŜetu miasta,
c) w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” dokonuje się zmiany
źródeł finansowania. Z wolnych środków z lat ubiegłych przeznacza się
240.000,- zł w zamian za umniejszoną dotację z NFOŚiGW. Sytuacja
opisana w pkt.3 lit. b) uzasadnienia.
Rozliczenie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”
przed zmianami
po zmianach
róŜnica
środki własne
460.000,820.000,+360.000,V emisja obl.kom.
400.000,50.000,-350.000,dotacja
240.000,-240.000,GFOŚiGW
0,350.000,+350.000,Razem
1.100.000,1.220.000,+120.000,d) w zadaniu „Uzbrojenie w infastruktturę techniczną terenu przemysłowego
w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza,
ul. 17 Stycznia” dokonuje się zmniejszenia środków z V emisji obligacji
komunalnych i zwiększa się na zadaniu „Modernizacja urządzeń
lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie
im. A. Smoczka w Lesznie”
PowyŜsza zmiana wynika ze złoŜenia ofert na wykonanie modernizacji
boiska z których najkorzystniejsza oferta przewyŜsza kwotę zaplanowaną
w budŜecie o 300.000,- zł

9. Załącznik nr – 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków
budŜetu miasta Leszna”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§1 pkt 9 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 5 lit b) uzasadnienia (dotyczy rozliczenia
wolnych środków).
10. Załącznik nr 7/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2006”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 5 lit.b) uzasadnienia, z którego wynika,
Ŝe zwiększa się z wolnych środków wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę
150.000,- zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków z wydatków
inwestycyjnych na wydatki bieŜące na odszkodowania na kwotę 100.000,- zł.
Przeniesienie dotyczy wypłaty rekompensaty pienięŜnej na rzecz Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
SO.II.1-5050-120/2/2001-06 z dnia 12.01.2006 r. W związku z tym wydatki
inwestycyjne na wykupy zwiększa się o kwotę 50.000,- zł.
11. Załącznik nr 7/4 – „Dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy
inwestycyjne w roku 2006”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 3 lit.a) (włączenie środków z Urzędu
Marszałkowskiego) i 5 lit.b) uzasadnienia (dotyczy rozliczenia wolnych środków).

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się do Prezydenta Miasta
o wyraŜenie zgody na dokonanie zmian wydatków pomiędzy zadaniami na zakupy
inwestycyjne tj. zaoszczędzone środki po przetargach przeznaczyć na nowe dwa
zadania zakup zjeŜdŜalni
do basenu i zakup 2 dodatkowych tablic
do koszykówki w hali „TRAPEZ”.
Miejski Zakład Zieleni zwrócił się do Prezydenta miasta o zwiększenie środków
na zakupy planowanego sprzętu o kwotę 50.000,- zł. Środki uruchamia się
z wolnych środków z lat ubiegłych.

12. Załącznik nr 8 – „Dotacje podmiotowe w roku 2006”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka
Kultury w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na remont sali klubowej – środki
pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.
13. Załącznik nr 9 – „Przychody i wydatki zakładów budŜetowych w 2006 roku”
oraz Załącznik Nr 9/2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” i Załącznika Nr 9/3
„Miejski Zakład Zieleni” i Załącznika Nr 9/4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 3 lit.a) i 5 lit.b) uzasadnienia .
Miejski Zakład Budynków Komunalnych otrzymuje z wolnych środków z lat
ubiegłych 200.000,- zł dotacji przedmiotowej na remonty substancji
mieszkaniowych, stąd zmiany w Załączniku określającym ich przychody i wydatki.
Miejski Zakład Zieleni otrzymuje z wolnych środków z lat ubiegłych 50.000,- zł
dotacji celowej na zadania inwestycyjne opisane w § 1 pkt 13 uchwały, stąd
zmiany w Załączniku określającym ich przychody i wydatki.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymuje 350.000,- zł dotacji przedmiotowej
na koszty utrzymania obiektów sportowych oraz zwiększa swoje przychody
o kwotę 67.000,- zł z tytułu zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego. Ponadto zwiększa
się plan przychodów o kwotę 20.000,- zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu
Marszałkowskiego na modernizację Stadionu im. A. Smoczyka. Po stronie
wydatków zaplanowana jest kwota 409.700,- zł na zapłacenie kary za wycinkę
drzew oraz na remonty hali „TRAPEZ”. W planie wydatków dokonuje się równieŜ
przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z opisem zawartym
w § 1 pkt 13 uchwały.
14. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku”
W załączniku dokonuje się uporządkowania zapisów zgodnie ze wskazaniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Z uwagi do przedstawianych
załączników do uchwały budŜetowej wynikało, Ŝe wszystkie załączniki winny być
przedstawione w takiej szczegółowości jak budŜet tzn. Ŝe jeŜeli budŜet miasta
uchwalany jest w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budŜetowej, tak
powinny być przedstawiane wszystkie załączniki. Dotychczas Rada Miejska
Leszna uchwalała przychody i wydatki Funduszów w szczegółowości do zadań
określonych w załącznikach.
W załączniku tym wprowadza się równieŜ zmiany wysokości stanu środków
na początek roku o kwotę 14.286,- zł, a takŜe wprowadza się zwiększenie
przychodów własnych o kwotę 410.000,- zł (wpłata MOSiR za wycinkę drzew)

i przeznacza się te środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji
deszczowej” (kwota 350.000,- zł) oraz na utrzymanie terenów zielonych i remont
placów zabaw dla dzieci (kwota 60.000,- zł) oraz na inne zadania realizowane
w ramach planu uchwalonego przez Radę Miejską.
15. Załącznik nr 12 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2006 roku”
W załączniku dokonuje się uporządkowania zapisów zgodnie ze wskazaniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczących szczegółowości
sporządzanych załączników do uchwały budŜetowej.
W załączniku tym wprowadza się równieŜ zmiany wysokości stanu środków
na początek roku o kwotę 5.259,- zł i przeznacza się 5.000,- zł na wydatki bieŜące
związane z gospodarką odpadami.
16. Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku”
W załączniku dokonuje się uporządkowania zapisów zgodnie ze wskazaniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczących szczegółowości
sporządzanych załączników do uchwały budŜetowej.
17. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu w 2006 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14). Zmiany dotyczą włączenia w Przychodach budŜetu wolnych środków
z lat ubiegłych w kwocie 7.760.000,- zł. Z kwoty powyŜszej na wydatki budŜetu
przeznacza się kwotę 6.360.000,- zł – stąd zwiększenie deficytu budŜetowego
o tę kwotę. Natomiast 1.400.000,- zł przeznacza się na spłatę kredytu
zaciągniętego w PKO BP S.A. na wynagrodzenia w oświacie. Po dokonaniu spłaty
zadłuŜenie miasta będzie obejmowało tylko środki z emitowanych obligacji
komunalnych.
Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:
• kwota wolnych środków wyliczona zgodnie z przepisami i po wszelkich
korektach dokonanych w bilansie ORGANU: 9.563.309,81 zł
• rozdysponowane niniejszą uchwałą
7.760.000,- zł
• pozostaje
1.803.309 ,81zł
Pozostała kwota obejmuje 1.160.000,- zł – środki
z umorzenia poŜyczki
z NFOŚiGW, 465.000,- zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego
na zakup tomografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz
100.000,- zł na prace remontowe lapidarium przy Parafii św. KrzyŜa w Lesznie.
Pozostaje kwota 78.309,81 zł.

18. Wprowadza się nowy Załącznik nr 15 „Zadnia powierzone gminie na rok 2006”
W załączniku tym wprowadza się dotacje z gmin subregionu leszczyńskiego
uczestniczących w realizacji projektu „Gospodarka odpadami i osadami
ściekowymi w Lesznie” . Kwota włączenia 305.121,- zł. Podział środków wynika
z załączonej tabeli do uzasadnienia przedstawiającej plan przepływu środków
na ww. zadaniu.

19. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2006” po zmianach dokonanych
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 143/2006 z dnia 28 kwietnia 2006
roku polegających na:
- zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku
comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi
socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, do którego obowiązku naleŜy świadczenie pracy socjalnej
w środowisku,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej w dz. 852 rozdz. 85212
w wysokości 2.121 zł w celu wyodrębnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie
roczne w związku z wyŜszym niŜ zaplanowano zapotrzebowaniem,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2006” po zmianach
dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 178/2006 z dnia 31 maja
2006 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budŜetowej o charakterze porządkującym budŜet:
- w dz. 750 rozdz. 75045 w wysokości 1.432 zł w celu uporządkowania planu
wydatków komisji poborowych,
- w dz. 754 rozdz. 75414 w wysokości 38.600 zł w celu wyodrębnienia środków
na wypłatę świadczenia emerytalnego przez okres jednego roku dla
funkcjonariusza zwolnionego ze słuŜby oraz wypłatę odpraw emerytalnych,
c) Załącznika nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2006” po zmianach
dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 179/2006 z dnia 31 maja
2006 roku polegających na włączeniu drugiej transzy dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 132.275 zł zgodnie z umową
nr Z/30/II/2.2.1/37/05/U/18/05 o dofinansowanie projektu „Wspieranie młodzieŜy
wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”.

Opracował:
Wydział BudŜetu

