ZARZĄDZENIE Nr
75 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 czerwca 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 10.800,00 zł- plan po zmianie wynosi 33.153.242,21
zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 304.269 zł, dochody bieżące w kwocie 32.848.973,21 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o 10.800,00 zł - plan po zmianie wynosi 33.890.577,29 zł z
tego: wydatki bieżące w wysokości 30.164.958,87 zł, wydatki majątkowe 3.725.618,42 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3) załącznik nr 9/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał następujących zmian:
1) w planie dochodów i wydatków wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
2) wynikających z bieżacej analizy budżetu,
3) dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na: gospodarkę gruntami i
nieruchomościami na zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania gminnych nieruchomości w
kwocie 16.000 zł oraz 5.000 zł na ochotnicze straże pożarne na zakup usług pozozstałych,
4) dokonano podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 591 zł na zakup materiałów i
wyposażenia do doposażenia stanowska zarządzania kryzysowego poprzez zakup nowego aparatu telefonii
komórkowej,
5) w klasyfikacji budżetowej wydatków w funduszu sołeckim wsi Jerka w ramach zadania 1.
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