
Zarządzenie  Nr 46/2019 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

  

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 118.600 zł 

do wysokości 600.452.336,82 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 118.600 zł 

do wysokości 440.679.375,91 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.600 zł 

do wysokości 569.178.801,17 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 118.600 zł do wysokości  

92.090.236 zł; 
 

2)  w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 118.600 zł   

do wysokości 635.965.936,82 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 118.600 zł 

    do wysokości 455.440.039,96 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.600 zł 

      do wysokości 537.429.102,50 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 118.600 zł do wysokości 

92.090.236 zł; 
 

 

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

 Tytułem zwiększeń: 118.600 zł 

 Miasto – 118.600 zł 



2 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI     

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 78.600 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/ - 78.600 zł 
 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 40.000 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/ - 40.000 zł; 

 
 

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

Tytułem zwiększeń: 118.600 zł 

Miasto – 118.600 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 78.600 zł 

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 78.600 zł 

 wydatki bieżące – 78.600 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 78.600 zł 

w tym: 

– wynagr. i składki od nich naliczane – 55.723 zł 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 22.877 zł 

 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 40.000 zł 

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 40.000 zł 

 wydatki bieżące – 40.000 zł 

w tym: 

 wydatki jednostek budżetowych – 800 zł 

w tym: 

 wynagr. i składki od nich naliczane –  800 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych –  39.200 zł. 

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Krystian Kinastowski 

 


