ZARZĄDZENIE Nr
88 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 28 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 /tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pózniejszymi 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 419.611,33 zł- plan po zmianie wynosi
28.938.770,33 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 820.158 zł, dochody bieżące w kwocie
28.118.612,33 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 253.537,33 zł - plan po zmianie wynosi 5.129.304,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 419.611,33 zł - plan po zmianie wynosi
29.440.578,33 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.227.895,33 zł, wydatki majątkowe
2.212.683 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 253.537,33 zł - plan po zmianie wynosi 5.129.304,33 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 88/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 28 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 419.611,75 zł kwot dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych i
własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.302.2013.2
w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 na kwotę 1.314 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie
społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki
rentowej; Nr FB-I.3111.403.2013.7 w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 na kwotę 41.640 na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art
90d i art 90e ustawy o systemie oświaty; Nr FB-I.3111.406.2013.5 w dziale 854 rozdz. 85415 § 2040
na kwotę 3.841 zł na dofinansowanie zakupu podręcznikó w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"; Nr FB-I.3111.402.2013.5 w dziale 852 na kwotę 12.009
zł na dofinansowanie zadaniawynikającego z art 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej; Nr FB.I-3111.400.2013.6 w dziale 852 rozdz. 8513 § 2030 na kwotę 700 zł na
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o któych mowa w art 17 ust. 1 pkt
20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Nr FB-I.3111.397.2013.5 w dziale 852
rozdz. 85214 § 2030 na kwotę 24.452 zł na dofinanswoanie wypłat zasiłków okresowych z części
gwarantowanej z budżetu państwa; Nr FB-I.3111.399.2013.6 w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 na
kwotę 9.428 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; Nr FB-I.3111.392.2013.3 w dziale 010
rozdz. 01095 § 2010 na kwotę 248.919,75 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Nr FB-I.3111.418.2013.4 w dziale
852 rozdz. 85219 § 2010 na kwotę 304 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia dla
opiekuna prawnego; Nr FB-I.3111.328.2013.7 w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 77.004 zł
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 roku.
2) dokonano korekty planu dotacji celowej na rok 2013 w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę
0,42 zł;
3) dokonuje zmian planu wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz na
wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

