
ZARZĄDZENIE NR 214/2020 
PREZYDENTA MIASTA KALISZA 

z dnia 24 kwietnia 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.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 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, 

–  zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–  uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–  zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–  zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–  zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–  zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–  uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 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 71.177,78 zł 

do wysokości 708.821.667,91 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 71.177,78 zł 
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do wysokości 510.678.109,14 zł, 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71.177,78 zł 

do wysokości 653.644.434,41 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 71.177,78 zł do wysokości 133.682.354,81 zł, 

2) w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 71.177,78 zł 
do wysokości 715.394.006,68 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 71.177,78 zł 

do wysokości 504.643.146,30 zł, 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.377,78 zł 

do wysokości 622.602.269,08 zł, 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.800 zł 

do wysokości 92.791.737,60 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 71.177,78 zł do wysokości 133.682.354,81 zł; 

3) w § 16 uchwały: 

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 127.200 zł do wysokości 1.140.532,43 zł, 

w tym: 

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 127.200 zł do wysokości 92.616 zł; 

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

Tytułem zwiększeń: 71.177,78 zł 

Miasto – 71.177,78 zł 

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

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 71.177,78 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/ - 
71.177,78 zł; 

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

Tytułem zwiększeń: 71.177,78 zł 

Miasto – 71.177,78 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 71.177,78 zł 

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 71.177,78 zł 

- wydatki bieżące – 71.177,78 zł 
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w tym: 

- wydatki jednostek budżetowych – 71.177,78 zł 

w tym:  

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 71.177,78 zł, 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 127.200 zł 

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 127.200 zł 

–  wydatki bieżące – 127.200 zł 

w tym: 

–  wydatki jednostek budżetowych – 127.200 zł 

w tym: 

–  wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 127.200 zł, 

Tytułem zwiększeń: 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27.200 zł 

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 20.000 zł 

–  wydatki bieżące – 20.000 zł 

w tym: 

–  wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł 

w tym: 

–  wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł 

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 7.200 zł 

–  wydatki bieżące – 7.200 zł 

w tym: 

–  wydatki jednostek budżetowych – 7.200 zł 

w tym: 

–  wynagr. i składki od nich naliczane – 7.200 zł 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 100.000 zł 

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 100.000 zł 

–  wydatki bieżące – 40.200 zł 

w tym: 

–  dotacje – 40.200 zł 

–  wydatki majątkowe – 59.800 zł 

w tym: 

- dotacje i wpłaty – 59.800 zł; 
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6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zwiększeń: 59.800 zł 

Miasto –  59.800 zł 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 59.800 zł 

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – 59.800 zł 

- Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-
19) – 59.800  zł; 

7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zwiększeń: 

(Miasto) 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

III. Dotacje celowe 

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc 
i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 40.200 zł, 

dz. 851, rozdz. 85111, Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy 
w Wolicy k/ Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 59.800 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


