
 

 

UCHWAŁA NR 25.233.2017 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 16 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia  28 grudnia 2016 r.  

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885: ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 24.224.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego poz. 74) dokonuje się następujących zmian: 

WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ 600 600 

Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zwiększ Zmniejsz 

750  Administracja publiczna  600 

 75023 Urząd Gminy  600 

  - wydatki bieżące  600 

  w tym: wydatki jednostek budżetowych  - 600   

  z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań  - 600   

     

758  Różne rozliczenia 600  

 75818 Rezerwy 600  

  - wydatki bieżące 600  

  Rezerwa ogólna + 600   

  w tym: wydatki jednostek budżetowych + 600   

  z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 600   

§ 2. Paragraf  9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 

ogółem 170.697 zł w tym: 

- rezerwę ogólną - 33.800 zł, 

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67.650 zł, 

- celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji  budżetowej nie może być dokonany 

w okresie opracowywania budżetu jst  69.247 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2017 i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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