
Zarządzenie  Nr 597/2019 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia  30 października 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 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 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, 
– zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r.                    

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
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– zarządzeniem Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r.                   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r.                   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2019 r.                       
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr XIII/208/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 430/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 440/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 465/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 492/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr XIV/221/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 529/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2019 r.                
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 555/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października               
2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– uchwałą Nr XV/240/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r.                 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

– zarządzeniem Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października             
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 1.425.046 zł 
         do wysokości 652.984.167,10 w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.425.046 zł 
do wysokości 480.075.587,90 zł, 

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.425.046 zł 

do wysokości 608.692.659,06 zł; 
 

 
2) w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 1.425.046 zł 
do wysokości 711.789.683,95 zł, w tym: 
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.425.046 zł 

do wysokości 513.045.475,94 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.425.046 zł 
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do wysokości 585.903.814,49 zł; 
 

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

Tytułem zwiększeń: 1.425.046 zł 
Miasto – 1.425.046 zł 
DOCHODY WŁASNE 
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.425.046 zł 
dochody bieżące 
− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 1.425.046 zł; 
 

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

Tytułem zwiększeń: 1.425.046 zł 
Miasto – 1.425.046 zł 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.425.046 zł 

   rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 496.074 zł 
– wydatki bieżące – 496.074 zł  

w tym: 
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496.074 zł 

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 928.972 zł 
– wydatki bieżące – 928.972 zł  

w tym: 
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 928.972 zł. 

 
 
§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Prezydent Miasta Kalisza 
                / …/ 
    Krystian Kinastowski


