
ZARZĄDZENIE NR 170/2020 
PREZYDENTA MIASTA KALISZA 

z dnia 23 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, 

– zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

– zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 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 1.240 zł 

do wysokości 695.003.776,64 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.240 zł 

do wysokości 509.710.413,89 zł, 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.240 zł 

do wysokości 652.549.203,50 zł, 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami o kwotę 1.240 zł do wysokości 133.464.842 zł, 

2) w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 1.240 zł 
do wysokości 701.451.506,42 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.240 zł 

do wysokości 503.589.290,72 zł, 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.240 zł 
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do wysokości 622.460.097,17 zł, 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji     rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami o kwotę 1.240 zł do wysokości 133.464.842 zł; 

3) w § 16 uchwały: 

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 300.000 zł do wysokości 2.511.036,43 zł, 

w tym: 

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 300.000 zł do wysokości 1.463.000 zł; 

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

Tytułem zwiększeń: 1.240 zł 

Miasto – 1.240 zł 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI     RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 855 – Rodzina – 1.240 zł 

dochody bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 1.240 zł; 

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

Tytułem zwiększeń: 1.240 zł 

Miasto – 1.240 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

dz. 855 – Rodzina – 1.240 zł 

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.240 zł 

- wydatki bieżące – 1.240 zł 

w tym: 

- wydatki jednostek budżetowych – 40 zł 

w tym:  

- wynagr. i składki od nich naliczane – 40 zł 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 zł, 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000 zł 

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 300.000 zł 

– wydatki bieżące – 300.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł, 
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Tytułem zwiększeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300.000 zł 

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 300.000 zł 

– wydatki bieżące – 300.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 300.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 300.000 zł. 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Kalisza
                   /.../
   Krystian Kinastowski


