ZARZĄDZENIE Nr
31 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.
Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r
Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku .

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w
sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 679.155 zł - plan po zmianie wynosi
28.593.101 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 1.030.650 zł, dochody bieżące w kwocie
27.562.451 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 625.924 zł - plan po zmianie wynosi 4.856.236 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 679.155 zł - plan po zmianie wynosi 29.094.909 zł z
tego: wydatki bieżące w wysokości 26.579.974 zł, wydatki majątkowe 2.514.935 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4) w §2 ust.2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami, zwiększa się o 625.924 zł - plan po zmianie wynosi 4.856.236 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 31/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w budżecie, polegających na zwiększeniu o 679.155 zł
kwot dotacji i wydatków na realizację zadań własnych i zleconych- zgodnie z zawiadomieniami
Wojewody Wielkopolskiego:
1) Nr FB-I.3111.113.2013.7 kwota 304 zł
2) Nr FB-I.3111.130.2013.2 kwota 46.930 zł
3) Nr FB-I.3111.125.2013.4 kwota 100 zł
4) Nr FB-I.3111.113.2013.7 kwota 1.631zł
5) Nr FB-I.3111.127.2013.4 kwota 576.958,58 zł
6) Nr FB-I.3111.127.2013.4 kwota 53.231 zł
Ponadto dokonuje się podziału rezerwy ogólnej: 40.000 na administrację publiczną (urzędy gmin zakup usług pozostałych 20.000; promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług
pozostałych 20.000) oraz dokonuje się zmian planu wydatków wynikających z bieżącej analizy
wykonania budżetu i na wniosek kierowników jednostek organizacyknych Gminy Krzywiń

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

