Uchwała Nr XXV/181/2016
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.
212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:
§ 1. W § 1 ust. 1. ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości:

39 159 844,64 zł

z tego:
- dochody majątkowe w kwocie:
- dochody bieżące w kwocie:
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

628 344,95 zł
38 531 499,69 zł

§ 2. W § 2 ust. 1. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości:

39 897 179,72 zł

z tego:
- wydatki bieżące w wysokości:
- wydatki majątkowe w wysokości:
zgodnie z załącznikiem nr 2

36 061 304,53 zł
3 835 875,19 zł

§ 3. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. §11 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:
142 938 zł
51 409 zł

1) ogólną w wysokości:
2) celowe w wysokości:
z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

51 409 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej Krzywinia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Dokonuje się zmian planów dochodów i wydatków wynikających z wykonania zrealizowanych kwot dochodów oraz niektórych
wykonanych wydatków inwestycyjnych
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 296.891,18zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 113.382,23 zł a wydatki bieżące zwiększa się
o 410.273,41 zł w tym rezerwę ogólną o 136.318 zł celem uregulowania kosztów roku 2016.
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