ZARZĄDZENIE Nr
26 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 18 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.
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 § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z
dnia 14 grudnia 2015 roku .

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.760,00 zł- plan po zmianie wynosi 28.292.823,00
zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 5.269,00 zł, dochody bieżące w kwocie 28.839.554,00 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 4.760,00 zł - plan po zmianie wynosi 4.178.328,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 51.550,00 zł - plan po zmianie wynosi 28.288.063,00 zł z
tego: wydatki bieżące w wysokości 26.224.812,00 zł, wydatki majątkowe 2.068.011,00 zł.
4) w § 2 ust.2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami, zwiększa się o 4.760,00 zł - plan po zmianie wynosi 4.178.328,00 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 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 18 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w planie wydatków wynikających z zawiadomienia Krajowego
Biura Wyborczego oraz wynikających z bieżacej analizy budżetu. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń po analizie występujących zagrożeń i zdarzeń dokonał podziału rezerwy celowej na zarzadzanie
kryzysowe celem zakupu łóżek polowych. Zakup wyposażenia wzmocni potencjał Gminy Krzywiń na
wypadek zdarzeń losowych wystepujących okresowo na terenie naszej gminy. W latach ubiegłych
zanotowano u mieszkańców zalania posesji i domów oraz pożary. Gmina posiada wolne pomieszczenia w
któych mogłaby zorganizaować pogrzywdzonym tymczasowy pobyt ale brak jest podstawowego
wyposażenia jakim są łóżka. Planuje się zakup 50 łózek wraz z matercami.
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