ZARZĄDZENIE Nr
11 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2015 roku.
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 IV/18/2015 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku .

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, 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) w §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 600 zł- plan po zmianie wynosi 28.063.113 zł,
z tego dochody majątkowe w kwocie 355.269 zł, dochody bieżące w kwocie 27.707.844 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 600 zł - plan po zmianie wynosi 3.909.866 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 600 zł - plan po zmianie wynosi 27.511.113 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości 25.937.569 zł, wydatki majątkowe 1.573.544 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 600 zł - plan po zmianie wynosi 3.907.366 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 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w budżecie polegających na: zwiększeniu kwot dotacji i
wydatków na realizację zadań zleconych - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego
oraz zmian w planach wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

