UZASADNIENIE
do Uchwały XV/132/2016 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 29 lutego 2016 roku
Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą dostosowania zapisów treści Uchwały zgodnie
z poniższymi zmianami planów finansowych dochodów i wydatków
I. DOCHODY – zmniejszono dochody budżetu Gminy Krzywiń o 350.000 zł
Skreślono dochody majątkowe w kwocie 350.000 zł z tytułu dotacji jaką
gmina miała otrzymać od Powiatu Kościańskiego.
II. WYDATKI – zmniejszono wydatki budżetu Gminy Krzywiń o 350.000 zł
1. Rolnictwo i łowiectwo.
Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł na zadanie „wodociąg
w Teklimyśli” – oszczędności po przetargowe;
2. Transport i łączność.
Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 326.885 zł na zadanie „przebudowa
i remont ciągu drogi gminnej nr 583023P na terenie gminy Krzywiń - oszczędności
po przetargowe;
3. Gospodarka mieszkaniowa.
Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł na zadanie „modernizacja Sali
Domu Strażaka” na sfinansowanie dodatkowych prac wynikających z inwestycji.
4. Administracja publiczna
Zwiększono wydatki na:
1) zakup usług pozostałych o kwotę 37.500 zł na sfinansowanie umowy leasingu
operacyjnego;
2) wydatki inwestycyjne na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu
w kwocie 25.000 zł i na termomodernizację pomieszczeń gospodarczych wraz
z adaptacją i budową archiwum o kwotę 25.000 zł
3) na zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 na zakup wyposażenia i wymianę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem;
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów oraz
zwiększenie planu wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
6. Oświata i wychowanie
1) w ramach budżetów jednostek organizacyjnych dokonuje się zmniejszenia planu
wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia osobowe na
kwotę 34.278 zł;
2) w ramach budżetu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu dokonuje
się zmniejszenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne na plac zabaw
o kwotę 30.000 zł;
3) zwiększa się plan wydatków na adaptację z przebudową części pomieszczeń
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu na przedszkole I oddziałowe
o kwotę 10.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych (inwestycja realizowana
przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń);
4) zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne na budowę
przedszkola przy Zespole Szkół w Jerce o kwotę 15.000 zł (inwestycja
realizowana przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń);

7. Ochrona zdrowia.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350.000 zł na dotację dla Powiatu
Kościańskiego dla SPZOZ w Kościanie na zadania bieżące oraz zwiększa się plan
wydatków na dotację dla Powiatu Kościańskiego dla SPZOZ na inwestycje i zakupy
inwestycyjne o kwotę 35.000 zł.;
8. Pomoc społeczna
1) zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.909
zł;
2) zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „przebudowa
i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS” o kwotę 150.978 zł
(inwestycja realizowana przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń);
9. Edukacyjna opieka wychowawcza.
W ramach budżetów jednostek organizacyjnych dokonano zmniejszenia planu
wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup materiałów o łączną kwotę 28
zł.
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.428 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
11. Kultura fizyczna:
1) dokonano zwiększenia plan wydatków na budowę boiska sportowego o kwotę
70.000 zł;
2) zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.950
zł.
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