
Zarządzenie  Nr 302/2019 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 
 
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych             
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje: 
 
  
§ 1. W uchwale Nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: 
– zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r.                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r.               

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 
– zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.                   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 uchwały: 
1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 251.566 zł 

do wysokości 611.503.307,91 zł, w tym: 
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 166.365 zł 

do wysokości 448.931.939,40 zł, 
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 85.201 zł 

do wysokości 162.571.368,51 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 
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1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 251.566 zł 
do wysokości 575.896.806,23 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 68.464 zł do wysokości 
94.336.727,46 zł, 

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 166.365 zł do 
wysokości 342.166,60 zł; 
 

2)  w § 2 uchwały: 
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 251.566 zł   

do wysokości 666.359.296,76 zł, w tym: 
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 166.365 zł 
    do wysokości 478.257.299,44 zł, 
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 85.201 zł 
    do wysokości 188.101.997,32 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 251.566 zł 

      do wysokości 552.369.926,49 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 68.464 zł do wysokości 
94.336.727,46 zł, 

2)  zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień  
 z organami administracji rządowej o kwotę 166.365 zł do wysokości  
342.166,60 zł; 

 
 

3)  w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń: 251.566 zł 
Miasto – 166.365 zł 
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY 
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 166.365 zł 
dochody bieżące 
− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/  
- 166.365 zł, 
 

Powiat – 85.201 zł 
DOCHODY WŁASNE 
dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.737 zł 
dochody bieżące 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu /§ 2130/ - 16.737 zł, 
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DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI     
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 
dz. 752 – Obrona narodowa – 68.464 zł 
dochody bieżące 
− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 
/§ 2110/ - 68.464 zł; 

 
 

4)  w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń: 251.566 zł 
Miasto – 166.365 zł 
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 166.365 zł 
rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów – 166.365 zł 
− wydatki bieżące – 166.365 zł 

w tym: 
– wydatki jednostek budżetowych – 166.365 zł 

w tym: 
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 166.365 zł, 

 
Powiat – 85.201 zł 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 852 – Pomoc społeczna – 16.737 zł 
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.737 zł 
− wydatki bieżące – 16.737 zł 

w tym: 
– wydatki jednostek budżetowych – 16.737 zł 

w tym: 
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.737 zł, 

 
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI 
dz. 752 – Obrona narodowa – 68.464 zł 
rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 68.464 zł 
− wydatki bieżące – 68.464 zł 

w tym: 
– wydatki jednostek budżetowych – 68.464 zł 

w tym: 
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 68.464 zł, 
 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 
Tytułem zmniejszeń: 
Miasto 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł 
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 10.000 zł 
– wydatki bieżące – 10.000 zł 
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w tym: 
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł 

w tym: 
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł, 
 

Tytułem zwiększeń: 
Miasto 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł 
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł 
– wydatki bieżące – 10.000 zł 

w tym: 
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł 

w tym: 
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł. 

 
 
§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Prezydent Miasta Kalisza 
                / …/ 
   Krystian Kinastowski


