
Zarządzenie  Nr 271/2019 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 23 maja 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 zmienionej: 

– zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r.               

w sprawie zmiany 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 184.100 zł 

do wysokości 610.237.112,73 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 184.100 zł 

do wysokości 448.441.258,82 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 184.100 zł 

do wysokości 575.308.111,05 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 184.100 zł do wysokości 

94.232.075,88 zł; 
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2)  w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 184.100 zł   

do wysokości 650.222.987,17 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 184.100 zł 

    do wysokości 465.377.563,69 zł, 

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.100 zł 

      do wysokości 547.385.926,82 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 184.100 zł do wysokości 

94.232.075,88 zł; 

 
 

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

Tytułem zwiększeń: 184.100 zł 

Miasto – 184.100 zł 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI     

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 184.100 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/ - 184.100 zł; 

 
 

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

Tytułem zwiększeń: 184.100 zł 

Miasto – 184.100 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 184.100 zł 

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 184.100 zł 

 wydatki bieżące – 184.100 zł 

w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.100 zł. 

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PRemelska
Tekst maszynowy
Prezydent Miasta Kalisza                   /.../   Krystian Kinastowski

PRemelska
Tekst maszynowy


