ZARZĄDZENIE NR 306/2020
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,
z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) oraz § 13
ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2020, w brzmieniu z póź. zm. (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27.01.2020r., poz. 558 z póź. zm.),
Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje:

§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 39.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 39.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :
1. Dochody ogółem, z tego :
1.1.
dochody bieżące
1.2.
dochody majątkowe
2. Wydatki ogółem, z tego :
2.1.
Wydatki bieżące
2.2.
Wydatki majątkowe
3. Deficyt
4. Przychody budżetu, z tego :
4.1.
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
4.2.
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
5. Rozchody budżetu, z tego :
5.1.
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

136.048.970,97
121.660.772,97
14.388.198,00
140.844.238,97
122.615.046,97
18.229.192,00
4.795.268,00
8.654.988,00
6.115.720,00
2.539.268,00
3.859.720,00
3.859.720,00
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§3
Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej
w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5
Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym
i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Kętrzyn
/-/ Ryszard Niedziółka
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