Uchwała Nr XIII/117/2015
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 14 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515), art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 z
późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 1. 1. otrzymuje brzmienie:
31 273 068,42 zł

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości:
z tego:
- dochody majątkowe w kwocie:
- dochody bieżące w kwocie:

1 047 887,43 zł
30 225 180,99 zł"

2.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3.

§ 2. 1. otrzymuje brzmienie:
"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości:

32 704 400,42 zł

z tego:
- wydatki bieżące w wysokości:
- wydatki majątkowe w wysokości:

29 078 088,42 zł
3 626 312 zł"

4.

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

6.

W załączniku Nr 7 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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/-/ Krystyna Motławska
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/117/2015
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 14 grudnia 2015 roku
Zmian w Uchwale dokonano w planie dochodów i wydatków w następującym zakresie:
1) w planie dochodów zwiększa się w dziale 758 rozdziale 75801 plan dochodów subwencji ogólnych
z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę 11.565 zł na podstawie zawiadomienia Ministra
Finansów;
2) w planie wydatków zwiększa się w dziale 010 rozdziale 01010 plan wydatków na dotacje na
przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 9.400 zł;
3) w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków na dotację celową
przekazywaną gminie o kwotę 8.500 zł;
4) w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków na dotację
podmiotową dla Ochronki Przedszkola w Krzywiniu o kwotę 18.000 zł;
5) w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 przenosi się z planu wydatków bieżących
jednostek oświatowych kwotę 49.000 zł na wydatki majątkowe na wymianę kotłów grzewczych c.o. w
Zespole Szkół w Krzywiniu kwotę 38.000 zł oraz na zakup urządzenia myjącego podłogi w Zespole
Szkół w Jerce kwotę 11.000 zł;
6) w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków na dowożenie dzieci
do szkół o kwotę 34.851 zł;
7) w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę
6.186 zł z zrealizowanych zadań inwestycyjnych: Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w
Łuszkowie o kwotę 3.000 zł oraz "Mościszki - modernizacja dachu" o kwotę 3.186 zł.
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