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Uchwała Nr …./…./2011 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia ….. grudnia 2011 roku 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. 

 

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2  

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 zmienionej: 

 uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,  

 uchwałą Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,  

 uchwałą Nr XII/166/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, 

 uchwałą Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, 

 zarządzeniem Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, 

 uchwałą Nr XV/190/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, 

 uchwałą Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045, 

 zarządzeniem Nr 650/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 

w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

588.607.018,23 zł, 

 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 69.496.975,61 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 85.980.204,33 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 83.134.721,53 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 452.656.428,53 zł,  

 

2) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

213.045.585,71 zł, 

 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 30.662.550 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 42.730.567 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 47.608.105,34 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 141.149.855,31 zł,  

 

 

3) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

239.368.706,83 zł, 
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 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 38.363.103,32 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 49.779.957,72 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 49.853.653,27 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 156.240.136,67 zł,  

 

4) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

213.045.585,71 zł, 

 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 30.662.550 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 42.730.567 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 47.608.105,34 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 141.149.855,31 zł,  

 

5) w wierszu 7 pn. „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

53.799.669,83 zł, 

 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 2.281.306,12 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 17.335.498,72 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 30.625.123,27 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 47.631.178,50 zł, 

 

6)   w wierszu 15 pn. „wydatki majątkowe”: 

 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.384.638,34 zł do kwoty 

45.717.525,71 zł, 

 zwiększa się limit 2011 o kwotę 68.000 zł do kwoty 175.504,80 zł, 

 zwiększa się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 15.574.370 zł, 

 zwiększa się limit 2013 o kwotę 14.113.760,34 zł do kwoty 29.379.575,34 zł, 

 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.201.760,34 zł do kwoty 45.083.411,14 zł, 

 

7)  po wierszu 17d dodaje się: 

a) wiersz 17e pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Bezpieczeństwo 

ruchu drogowego”, w tym: 

 jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM, 

 okres realizacji: od 2009 do 2013, 

 łączne nakłady finansowe: 14.384.638,34 zł, 

 limit 2011: 68.000 zł, 

 limit 2012: 20.000 zł, 

 limit 2013: 14.113.760,34 zł, 

 limit zobowiązań: 14.201.760,34 zł, 

b) wiersz 17f pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na 

odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”, w tym: 

 jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM, 

 rozdział: 60015, 

 okres realizacji: od 2009 do 2013, 

 łączne nakłady finansowe: 14.384.638,34 zł, 

 limit 2011: 68.000 zł, 

 limit 2012: 20.000 zł, 

 limit 2013: 14.113.760,34 zł, 

 limit zobowiązań: 14.201.760,34 zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do uchwały Nr …/…/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia …. grudnia 2011 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. 

 

 

W załączniku Nr 3 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe”, na podstawie wniosku nr 

ZDM.3014.67.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w związku z pismem nr 

CUPT/DW/WO/422/10/94/AK/11(10) Dyrektora Departamentu Wdrażania Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych z dnia 02.12.2011 r., wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa DK Nr 

12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do 

granicy miasta”. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu musi przekazać dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia złożonego przez Miasto Kalisz wniosku o 

dofinansowanie realizacji w/w projektu w terminie do dnia 19.12.2011 r. 

Zadanie ujmuje się w części pn. „programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.  

 

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona również do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza, która będzie obowiązywać od 01.01.2012 r. 

 

 

 

 


