
 

 

ZARZĄDZENIE NR 238/20 

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

roku, poz.869 ze zm.) oraz art. 15zn i 15zo  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. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały 

budżetowej na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:  

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 391.314,70 zł, tj. do kwoty 

134.333.353,00 zł, z tego na: 

- dochody bieżące w kwocie 111.607.157,35 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 22.726.195,65 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

3) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 391.314,70 zł, tj. do kwoty 

136.848.744,85 zł,  z tego na: 

- wydatki bieżące w kwocie 111.355.587,57 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 25.493.157,28 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2; 

4) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

5) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2020 

roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

6) Paragraf 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 15.267.755,43 zł.”; 
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7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej 

zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

8) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej 

realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Treść 

załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

9) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska 

w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego 

zarządzenia. 

10) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 178.511,19 zł, rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne 

na kwotę 350.523,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 

kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 

10 uchwały otrzymuje  brzmienie: 

„§ 10. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 178.511,19 zł, 

2) celową w wysokości 450.523,00 zł, z tego na: 

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł, 

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.523,00 zł.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Burmistrz Miasta Kościana 

(-) Piotr Ruszkiewicz 
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