
Zarządzenie Nr 310/2010
Prezydenta  Miasta  Kalisza

z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Kalisza
– Miasta na prawach powiatu za II kwartał 2010 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację:
– z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszego zarządzenia,
– o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w 

art.  60  ustawy  o  finansach  publicznych,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  2  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 310/2010 

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 lipca  2010 r.

Podstawowe informacje z wykonania budżetu Kalisza 

I. Dochody i wydatki:
         /w zł, gr/

Lp. Wyszczególnienie Plan 
po zmianach Wykonanie %

(4:3)
1 2 3 4 5

1.

Dochody Kalisza
w tym:

– dochody bieżące
– dochody majątkowe

424.457.441,53

360.859.196,20
63.598.245,33

204.469.253,36

188.100.922,95
16.368.330,41

48,17

52,13
25,74

2. Wydatki Kalisza
w tym:

– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe

444.845.983,08

332.685.446,56
112.160.536,52

177.354.042,20

162.946.171,49
14.407.870,71

39,87

48,98
12,85

3. Deficyt/Nadwyżka -20.388.541,55 27.115.211,16 x

II. Przychody i rozchody:
   /w zł, gr/

Lp. Wyszczególnienie Plan 
po zmianach Wykonanie 

1 2 3 4
1. Przychody

w tym:
– kredyty i pożyczki
– inne źródła

56.166.572,55

48.739.214,06
7.427.358,49

11.886.283,76

91.120,00
11.795.163,76

2. Rozchody
w tym:

– spłaty kredytów i pożyczek
– wykup innych papierów 

wartościowych
– inne cele

35.778.031,00

33.778.031,00
2.000.000,00

0,00

25.537.964,38

16.115.219,38
0,00

9.422.745,00



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 310/2010 

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 lipca  2010 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 

Kwota  udzielonych  umorzeń  niepodatkowych  należności  budżetowych,  o  których  mowa w art.  60 

ustawy o finansach publicznych – ogółem           6.233,93 zł
w tym:

1. kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie
0 zł

2. należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki 
samorządu terytorialnego

0 zł

3. wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
0 zł

4. wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych
0 zł

5. wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych
0 zł

6. należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich

0 zł

7. dochody pobierane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza na podstawie 
odrębnych ustaw

642,85 zł

8. pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją 
zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu 
państwa

5.591,08 zł


