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Zarządzenie  Nr 504/2018 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: 

 uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 
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– zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r.                   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,  

– uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r.                     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 16 uchwały: 

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł do wysokości 217.273,49 zł, 

w tym: 

b) w budżecie powiatu o kwotę 80.000 zł do wysokości 140.000 zł; 

 

 

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

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń 

Powiat 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 80.000 zł 

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 80.000 zł 

– wydatki bieżące – 80.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł, 

 

Tytułem zwiększeń: 

Powiat 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 750 – Administracja publiczna – 80.000 zł 

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 80.000 zł 

– wydatki bieżące – 80.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 80.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 80.000 zł. 

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Grzegorz Sapiński 


