Zarządzenie nr 381/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2009 rok w zakresie dochodów, wydatków
oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budŜetowej
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXV/266/08
Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta
Kościana na 2009 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kościana na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:
1) W § 1 zwiększa się planowane dochody budŜetu o kwotę 220.484,00 zł tj. do kwoty
59.215.753,00 zł, w tym:
56 097 242,00 zł,
- dochody bieŜące w kwocie
- dochody majątkowe w kwocie
3 118 511,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2009 roku w wysokości 6 852 584,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.”
3) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający dochody i wydatki związane
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu
odrębnymi ustawami w 2009 roku.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
4) W § 2 zwiększa się planowane wydatki budŜetu o kwotę 220.484,00 zł tj. do kwoty
55.302.807,71 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) W § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki bieŜące w wysokości 49.313.265,71 zł, a w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
24.021.973,80 zł,
b) dotacje
5.841.467,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu
1.734.000,00 zł,
d) pozostałe wydatki bieŜące
17.715.824,91 zł,”.
6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 22.740,00 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 5 uchwały
otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 19.699,80 zł,
2) celową w wysokości 172.690,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
30.000,00 zł,
b) na zadanie inwestycyjne w drogach
142.690,00 zł,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Burmistrz
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/-/ Michał Jurga

