
ZARZĄDZENIE NR 141/2020 

PREZYDENTA MIASTA KALISZA 

z dnia 6 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej: 

–     zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–     zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–     uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–     zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 20.631 zł 

do wysokości 695.002.536,64 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20.631 zł 

do wysokości 509.709.173,89 zł, 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.631 zł 

do wysokości 652.547.963,50 zł, 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

3) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.631 zł do wysokości 3.116.768,25 zł; 

2) w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 20.631 zł 
do wysokości 701.450.266,42 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20.631 zł 

do wysokości 503.588.050,72 zł, 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.631 zł 

do wysokości 622.458.857,17 zł, 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego o kwotę 20.631 zł do wysokości 3.116.768,25 zł; 
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3) w § 16 uchwały: 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 157.488 zł do wysokości 1.599.438,82 zł, 
w tym: 

a) w budżecie miasta o kwotę 50.388 zł do wysokości 906.538,82 zł, 

b) w budżecie powiatu o kwotę 107.100 zł do wysokości 692.900 zł; 

4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

 Tytułem zwiększeń: 20.631 zł 

 Miasto – 20.631 zł 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

dz. 600 – Transport i łączność – 20.631 zł 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 20.631 zł; 

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zwiększeń: 20.631 zł 

Miasto – 20.631 zł 

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

dz. 600 – Transport i łączność – 20.631 zł 

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 20.631 zł 

- wydatki bieżące – 20.631 zł 

w tym: 

- wydatki jednostek budżetowych – 20.631 zł 

w tym:  

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.631 zł, 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 50.388 zł 

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 50.388 zł 

–     wydatki bieżące – 50.388 zł 

w tym: 

–     wydatki jednostek budżetowych – 50.388 zł 

w tym: 

–     wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.388 zł, 

Powiat 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 107.100 zł 
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rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 107.100 zł 

–     wydatki bieżące – 107.100 zł 

w tym: 

–     wydatki jednostek budżetowych – 107.100 zł 

w tym: 

–     wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 107.100 zł, 

Tytułem zwiększeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 750 – Administracja publiczna – 50.388 zł 

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50.388 zł 

–     wydatki bieżące – 50.388 zł 

w tym: 

–     wydatki jednostek budżetowych – 50.388 zł 

w tym: 

–     wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.388 zł, 

Powiat 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 107.100 zł 

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 107.100 zł 

–     wydatki bieżące – 107.100 zł 

w tym: 

–     wydatki jednostek budżetowych – 107.100 zł 

w tym: 

–     wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 107.100 zł. 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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