ZARZĄDZENIE Nr
83 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 14 października 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 5.214 zł- plan po zmianie wynosi 28.519.159
zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 820.158 zł, dochody bieżące w kwocie 27.699.001 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 5.214 zł - plan po zmianie wynosi 4.875.767 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 5.214 zł - plan po zmianie wynosi 29.020.967 zł z
tego: wydatki bieżące w wysokości 26.808.455 zł, wydatki majątkowe 2.212.512 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 5.214 zł - plan po zmianie wynosi 4.875.767 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5) w załączniku Nr 5 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 83/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w budżecie, polegających na:
1) na zwiększeniu o 5.214 zł kwot dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z
zawiadomieniami: Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2013.8 i FB-I.3111.387.2012.3
2) dokonuje podziału rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na: turystykę 8.000 zł
na zakup usług pzoostałych; na utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zakup usług pozostałych
w kwocie 4.000 zł; na pozostałe zadania w zakresie kultury na zakup usług pozostałych 6.000 zł
3) dokonuje zmian planu wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz na
wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

