
UCHWAŁA NR XXXIV/449/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2016. 

Na podstawie art.18 ust.  2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z  2016r.  poz.  446  ze  zm.)  i  art.  263  ust.  2,  3,  4,  5,  6  i  7  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1.

W Załączniku  do  uchwały Nr  XXXI/401/2016  Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29  grudnia  2016r.
w sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku  budżetowego 2016,
zmienia się treść w pozycji 11 i nadaje następujące brzmienie:
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§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

         /.../
                      Zbigniew Włodarek



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXIV/449/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2016.

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4,5,6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016r.  poz. 1870 ze zm.) podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych,  których niezrealizowane
planowane  kwoty nie  wygasają  z  upływem roku  budżetowego  należy  do  wyłącznej  kompetencji
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 
W załączniku do niniejszej uchwały wkradła się omyłka, w związku z czym zachodzi konieczność jej
sprostowania. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

         Prezydent 
     Miasta Kalisza
              /.../

Grzegorz Sapiński 


