ZARZĄDZENIE Nr 24 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 ze zm./ oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17 grudnia 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
W Uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 83.716,00 zł- plan po zmianie wynosi 46.757.313,56
zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 3.397.726,22 zł, dochody bieżące w kwocie 43.359.587,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) w §1 ust.2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zwiększa się o 62.413,00 zł - plan po zmianie wynosi 11.893.964,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 83.716,00 zł - plan po zmianie wynosi 45.215.722,00 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości 40.559.574,00 zł, a wydatki majątkowe 4.656.148,00 zł.
4) w § 2 ust.2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zwiększa się o 62.413,00 zł - plan po zmianie wynosi 11.893.964 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w planie wydatków wynikających z zawiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego i bieżącej analizy budżetu.
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