
ZARZĄDZENIE NR 158 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 

z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 
12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządza się co następuje: 

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2020 dokonuje się zmian: 

1. 1) Dochody budżetu wynoszą 249.984.066,72 zł w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 228.517.493,86 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 21.466.572,86 zł. 

2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 70.743.694,41 zł. 

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 340.808.408,93 zł w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości 222.358.788,62 zł, 

b) wydatki majątkowe w wysokości 118.449.620,31 zł. 

2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 70.743.694,41 zł. 

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1A do 
niniejszego zarządzenia. 

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

4. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

 
 
 

Burmistrz Tomasz Kałużny 
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W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 158
z dnia 2020-10-19

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Rodzina855 1 282 661,0067 239 405,20 68 522 066,20

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 1 282 661,0015 896 785,20 17 179 446,20

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 1 282 661,0015 567 868,00 16 850 529,00

RAZEM DOCHODY 1 282 661,00248 701 405,72 249 984 066,72
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W załączniku Nr 1A do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Załącznik nr 1A
do zarządzenia nr 158
z dnia 2020-10-19

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Rodzina855 1 282 661,0066 799 488,00 68 082 149,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 1 282 661,0015 567 868,00 16 850 529,00

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 1 282 661,0015 567 868,00 16 850 529,00

RAZEM DOCHODY 1 282 661,0069 461 033,41 70 743 694,41
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W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 158
z dnia 2020-10-19

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Rodzina855 1 282 661,0067 909 851,00 69 192 512,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 1 282 661,0015 935 981,00 17 218 642,00

Wydatki bieżące 1 282 661,00 17 218 642,0015 935 981,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

21 680,00 280 716,00259 036,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

1 244 181,00 16 347 013,0015 102 832,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

16 800,00 590 913,00574 113,00

RAZEM WYDATKI 1 282 661,00339 525 747,93 340 808 408,93
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W załączniku Nr 2A do Uchwały Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Załącznik nr 2A
do zarządzenia nr 158
z dnia 2020-10-19

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Rodzina855 1 282 661,0066 799 488,00 68 082 149,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 1 282 661,0015 567 868,00 16 850 529,00

Wydatki bieżące 1 282 661,00 16 850 529,0015 567 868,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

21 680,00 29 103,007 423,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3
ustawy)

1 244 181,00 16 345 013,0015 100 832,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

16 800,00 476 413,00459 613,00

RAZEM WYDATKI 1 282 661,0069 461 033,41 70 743 694,41
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