
 

Zarządzenie Nr 171/2015 

Prezydenta  Miasta  Kalisza 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budŜetu  

za I kwartał 2015 roku. 

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

/Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację: 

– z wykonania budŜetu,  

– o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa  

w art. 60 ustawy o finansach publicznych 

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

                  / …/ 

       Grzegorz Sapiński 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 171/2015  

Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

 

Informacja z wykonania budŜetu za I kwartał 2015 r. 
 

 

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

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie  

% 
(4:3) 

1 2 3 4 5 

1. Dochody ogółem 
w tym: 

– dochody bieŜące 
– dochody majątkowe 

467.777.222,50 
 

419.893.377,25 
47.883.845,25 

128.285.328,79 
 

126.897.054,87 
1.388.273,92 

27,4 
 

30,2 
2,9 

2. Wydatki ogółem 
w tym: 

– wydatki bieŜące 
– wydatki majątkowe 

484.242.456,36 
 

397.098.455,01 
87.144.001,35 

103.519.518,72 
 

93.919.397,56 
9.600.121,16 

21,4 
 

23,7 
11,0 

3. Deficyt/NadwyŜka -16.465.233,86 24.765.810,07 x 

 

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

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie  

1. Przychody 
w tym: 

– obligacje  
– wolne środki, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych 

45.000.000,00 
 

45.000.000,00 
0,00 

 
 

19.787.093,25 
 

0,00 
19.787.093,25 

 
 

2. Rozchody 
w tym: 

– spłaty kredytów i poŜyczek 
– wykup obligacji samorządowych 
– inne cele 

28.534.766,14 
 

24.334.766,14 
4.200.000,00 

0,00 

15.341.115,14 
 

7.341.115,14 
0,00 

8.000.000,00 

 
3. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych  

                  /w zł, gr/   

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych naleŜności budŜetowych,  
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – ogółem, w tym: 

1.780,09 

1. kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie 0,00 

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

0,00 

3. wpłaty nadwyŜek środków obrotowych samorządowych zakładów budŜetowych  0,00 

4. wpłaty nadwyŜek środków finansowych agencji wykonawczych 0,00 

5. wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych 0,00 

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

0,00 

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

46,40 

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 budŜetu państwa 

1.733,69 

Prezydent Miasta Kalisza 
                  / …/ 
       Grzegorz Sapiński 




