
Zarządzenie Nr 669/2018 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 19 października 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 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.  
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– 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, 

– zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r.                      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r.     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r.     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r.                     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 636/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r.     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– zarządzeniem Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października              

2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

– uchwałą Nr LIX/778/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 247.300 zł 

do wysokości 609.016.106,40 zł w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 247.300 zł 

do wysokości 448.263.306,42 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 247.300 zł  

do wysokości 549.782.189,37 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 247.300 zł do wysokości  
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102.566.638,79 zł; 
 

 

2)  w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 247.300 zł   

do wysokości 678.407.183,79 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 247.300 zł 

do wysokości 499.102.918,63 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 247.300 zł 

do wysokości 526.582.095,02 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 247.300 zł do wysokości 

102.566.638,79 zł; 
 

 

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

Tytułem zwiększeń: 247.300 zł 

Miasto – 247.300 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 – 247.300 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/ - 247.300 zł; 
 

 

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

Tytułem zwiększeń: 247.300 zł 

Miasto – 247.300 zł 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

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

sądownictwa – 247.300 zł 

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  

i wojewódzkie – 247.300 zł 

– wydatki bieżące –  247.300 zł 

w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.300 zł. 
 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PRemelska
Tekst maszynowy
Prezydent Miasta Kalisza                   /.../      Grzegorz Sapiński

PRemelska
Tekst maszynowy


