Uchwała Nr XXIV/184/2008
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19 grudnia 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 Miejska 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 § 1 ust. 1 dochody budŜetu zwiększa się o kwotę 5.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej Uchwały.
Plan po zmianach wynosi:
25 495 049 zł
2. W § 2 ust.1 wydatki budŜetu zwiększa się o kwotę 5.881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej Uchwały.
Plan po zmianach wynosi:

24 300 743 zł

3. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 -2010, określa się zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W §2 ust. 3a zwiększa się o 5.881 zł plan wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) a takŜe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
Plan wydatków na te programy i projekty określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. W § 4 ust. 2 przychody i rozchody budŜetu określa się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.
6. § 7 otrzymuje brzmienie:
" Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie:
z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

600 000 zł
600 000 zł "

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/184/2008 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zwiększa się plan dochodów z tyt. dofinansowania na projekt partnerski Comenius - środki
przeznacza się na wydatki z tym związane, które będą realizowane przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjanych w Krzywiniu- 5.881 zł.
Przychody budŜetu, w celu zachowania równowagi budŜetu zmniejsza się o 175.114 zł.
W załączniku nr 3 pn" Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 2008 rok" - zadanie
"Budowa kompleksu sportowego - Moje boisko Orlik 2012" - eliminuję się omyłkę pisarską
wskazujac klasyfikację budŜetową "926-92601-6050" zamiast 926-92605-6050.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

