
Zarządzenie  Nr 778/2018 

Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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, 
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– zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r.  

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, 

– zarządzeniem Nr 669/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października  

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

 zarządzeniem Nr 679/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października  

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

 uchwałą Nr LXI/808/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 714/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 726/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

 zarządzeniem Nr 751/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r.                     

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w § 1 uchwały: 

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 173.271 zł 

do wysokości 616.911.045,79 zł w tym: 

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 160.000 zł 

do wysokości 455.768.402,69 zł, 

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 13.271 zł 

do wysokości 161.142.643,10 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 173.271 zł  

do wysokości 557.677.128,76 zł; 
 

 

2) w § 2 uchwały: 

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 173.271 zł   

do wysokości 686.302.123,18 zł, w tym: 

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 160.000 zł 

do wysokości 506.608.014,90 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.271 zł 

do wysokości 179.694.108,28 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 173.271 zł 

do wysokości 533.917.034,41 zł; 
 

 

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

Tytułem zmniejszeń: 173.271 zł 

Miasto – 160.000 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.000 zł 

dochody bieżące 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ - 160.000 zł, 

 

Powiat – 13.271 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.271 zł 

dochody bieżące 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu /§ 2130/ - 13.271 zł; 
 

 

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

Tytułem zmniejszeń: 173.271 zł 

Miasto – 160.000 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 160.000 zł 
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rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.000 zł 

 wydatki bieżące –  100.000 zł 

            w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł 

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 60.000 zł 

 wydatki bieżące –  60.000 zł 

            w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł, 

 

Powiat – 13.271 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.271 zł 

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 13.271 zł 

 wydatki bieżące – 13.271 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 13.271 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.271 zł, 
 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

       dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.400 zł 

       rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000 zł 

 wydatki bieżące –  3.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł 

       rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 38.400 zł 

 wydatki bieżące –  38.400 zł 

            w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.400 zł 
 

dz. 855 – Rodzina – 5.500 zł 

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 5.500 zł 

 wydatki bieżące –  5.500 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł, 
 

Tytułem zwiększeń 

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

       dz. 852 – Pomoc społeczna – 41.400 zł 
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rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.400 zł 

 wydatki bieżące –  38.400 zł 

            w tym: 

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.400 zł 

       rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.000 zł 

 wydatki bieżące –  3.000 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 3.000 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.000 zł 
 

dz. 855 – Rodzina – 5.500 zł 

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 5.500 zł 

 wydatki bieżące –  5.500 zł 

w tym: 

– wydatki jednostek budżetowych – 5.500 zł 

w tym: 

– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.500 zł. 
 

 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Krystian Kinastowski 

 


