Uchwała Nr XXXV/287/2010
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 9 lutego 2010r.
w sprawie: zmiany budŜetu miasta i gminy na 2010 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 zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz.1240).

Rada Miejska uchwala co następuje:
W Uchwale Nr XXXIV/276/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
§ 1 budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.

W §1 ust.1 łączną kwotę dochodów budŜetu zwiększa się o 174.690 zł.
Plan po zmianach wynosi:
z tego:
- dochody majątkowe w kwocie:
- dochody bieŜące w kwocie:

24 730 479 zł
300 000 zł
24 430 479 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.

W §2 ust.1 łączną kwotę wydatków budŜetu zwiększa się o 174.690 zł.
Plan po zmianach wynosi:

29 881 479 zł

z tego:
- wydatki bieŜące w wysokości:
- wydatki majątkowe w wysokości:
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

23 231 028 zł
6 650 451 zł

3.

W §2 ust.1a ustala się zestawienie planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.

4.

W §2 ust.2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, ustala się w
wysokości:
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5.

2 478 151 zł

§2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5".
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6.

W §5 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7.

Uchyla się § 6 wraz z załącznikiem nr 9.

8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

9.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/287/2010 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 9 lutego 2010r.

Zwiększa się dochody i wydatki budŜetu o kwotę 35.200 zł w związku z likwidacją Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody wprowadza się do rozdziałów
75618 i 75814, a wydatki do rozdziału 90095.
Wprowadza się plan dotacji celowej w rozdziale 85295 w kwocie 31.800 zł z przeznaczeniem
na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania".
Dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów w rozdziale 85395 pomiędzy
paragrafami 2008 i 2009 zgodnie ze wskazaniem RIO w Poznaniu (Uchwała nr 2/210/2010 z
27.01.2010 r).
Wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 95.690 zł na
realizację 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX, działanie 9.5).
Realizatorem programu jest Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu. Programy
współfinansowane są z środków UE -85%, budŜetu państwa - 15%.

Wprowadza się plan wydatków z tyt. dotacji dla uczelni publicznej (Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium UAM w Kościanie) w kwocie 15.000 zł.
Wprowadza się plan wydatków na wykup gruntów w Lubiniu-2.300 zł
Wprowadza się plan wydatków na program Comenius w kwocie 6.000 zł. Realizatorem
programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg w okresie zimowym (o 12.700 zł).
Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi
podziałkami klasyfikacji budŜetowej, w tym związku z podpisaniem umowy o przyznanie
pomocy na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu"
w ramach PROW 2007-2013.
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