Uchwała Nr XXXVI/297/2010
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 29 marca 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
budŜetu miasta i gminy na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
W §1 ust.1 łączną kwotę dochodów budŜetu zwiększa się o 377.992 zł.
Plan po zmianach wynosi:
z tego:
- dochody majątkowe w kwocie:
- dochody bieŜące w kwocie:

25 108 471 zł
665 650 zł
24 442 821 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
W §2 ust.1 łączną kwotę wydatków budŜetu zwiększa się o 377.992 zł.
Plan po zmianach wynosi:

30 259 471 zł

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

23 314 170 zł
6 945 301 zł

W załączniku nr 4 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
W §5 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 10 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/297/2010 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 29 marca 2010r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 342 zł na
podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (nr ST3/4820/2/10).
Zwiększa się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o 12.000 zł oraz dochody ze sprzedaŜy
mienia o 365.650 zł.
Wprowadza się plan dotacji na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych na
następujące obiekty: Kościół pw. św Mikołaja w Krzywiniu, kościół pw. Św Piotra i Pawła w
Rąbiniu, wiatraki w Łagowie i w Krzywiniu na łączną kwotę 56.000 zł.
Wprowadza się nastepujące zadania inwestycyjne: budowa chodnika z wjazdem na ul.
StraŜackiej w Krzywiniu, budowa centrum rekreacji i wypoczynku w Zbęchach, ciągu pieszorowerowego w Cichowie, wykonanie projektu oświetlenia hybrydowego, adaptacja budynku
świetlicy (dom tradycji w Wieszkowie), zakup samochodu na cele OSP, pomoc finansowa dla
Powiatu Kościańskiego na wyposaŜenie stanowiska kierowania słuŜb dyspozytorskich straŜy
poŜarnej i pogotowia ratunkowego, projekt budynku obsługi kolejki parkowej w Cichowie,
budowa boisk w Czerwonej Wsi i Jurkowie na łączną kwotę 294.850 zł.
Zwiększa się plany wydatków na remonty budynków komunalnych w Biezyniu i Krzywiniu o
kwotę 100.000 zł.
Zwiększa się plany wydatków na wymianę okien w Zespole Szkół w Jerce w kwocie 85.000 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi
podziałkami klasyfikacji budŜetowej.
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