Uchwała Nr XXII/168/2008
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie : zmiany budŜetu miasta i gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:
§1 W Uchwale Nr XV/99/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŜetu

miasta i gminy na 2008 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały budŜetowej, dokonuje się przeniesienia wydatków między
działami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Wydatki budŜetu po zmianach wynoszą:

28 231 061 zł

2.
W załączniku Nr 4 do Uchwały budŜetowej dokonuje się zmian polegających na przesunięciu
środków pomiędzy zadaniami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:

6 581 800 zł

3.
W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na
finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 -2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4.
W § 2. ust.4 pkt 2 wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie
umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o
10.000 zł.
541 300 zł

Plan po zmianach wynosi:
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/168/2008 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 20 października 2008 r.
W uchwale budŜetowej na 2008r dokonuje się następujących zmian:
- przesnosi się środki z zadania pod nazwą "Oświetlenie ulic-Cichowo" na wydatki związne z realizacją
zadania pod nazwą "Budowa drogi w Jerce- ul. Działkowa", na wykup gruntów z przeznaczeniem pod
drogę w miejscowości Łuszkowo oraz na wydatki związane z budową kompleksu sportowego - "Moje
boisko Orlik 2012". Ta ostania inwestycja będzie prawodpodobnie kontynuowana w 2009 roku. Ponadto
wprowadza się plan wydatków na dotację celową dla powiatu na zakup samochodu dla Komendy
powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kościanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

