
Zarządzenie Nr 433/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się,                     

co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. , 

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: 

 uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.                    

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r.                

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r.                    
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r.                   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 uchwały: 

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 117.244 zł 

do wysokości 560.396.209,58 zł w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.632 zł 

do wysokości 408.510.951,04 zł, 

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 118.876 zł 

do wysokości 151.885.258,54 zł, 

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 117.244 zł  

do wysokości 518.442.880,70 zł, 

 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 117.244 zł do wysokości                

90.241.024,02 zł; 

 

 

2)   w § 2 uchwały: 

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 117.244 zł 

do wysokości 621.927.362,14 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.632 zł 

do wysokości 458.427.415,02 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 118.876 zł 

do wysokości 163.499.947,12 zł, 

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.244 zł 

do wysokości 472.519.030,56 zł, 

 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 117.244 zł do wysokości 

90.241.024,02 zł; 

 

 

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

Tytułem zmniejszeń: 146.368 zł 

Miasto – 27.492 zł 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 855 – Rodzina – 27.492 zł 
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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/ - 27.492 zł, 

 

Powiat – 118.876 zł 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 118.876 zł 

dochody bieżące 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 

/§ 2110/ - 118.876 zł, 

 

Tytułem zwiększeń: 29.124 zł 

Miasto – 29.124 zł 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 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/ - 25.000 zł 

 

dz. 855 – Rodzina – 4.124 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/ - 4.124 zł; 
 

 

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

 Tytułem zmniejszeń: 146.368 zł 

Miasto – 27.492 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

dz. 855 – Rodzina – 27.492 zł 

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.492 zł 

 wydatki bieżące – 27.492 zł 

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – 825 zł 

w tym:  

 wynagr. i składki od nich naliczane – 825 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.667 zł, 

 

Powiat – 118.876 zł 
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ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 118.876 zł 

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 118.876 zł 

 wydatki bieżące – 118.876 zł 

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – 118.876 zł 

w tym: 

 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 118.876 zł, 

 

Tytułem zwiększeń: 29.124 zł 

Miasto – 29.124 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  

ZLECONE USTAWAMI 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 25.000 zł 

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł 

 wydatki bieżące – 25.000 zł 

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – 500 zł 

w tym: 

 wynagr. i składki od nich naliczane – 500 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.500 zł 

 

dz. 855 – Rodzina – 4.124 zł 

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.124 zł 

 wydatki bieżące – 4.124 zł 

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – 124 zł 

w tym: 

 wynagr. i składki od nich naliczane – 61 zł 

 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 63 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł. 

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Grzegorz Sapiński 

 


