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Elementy budżetu
PRZYCHODY Z RFIL
8.491.954,38 zł

WYDATKI
MAJĄTKOWE
104.993.033,76 zł

WZROST ZADŁUŻENIA
6.724.100,00 zł

DOCHODY
718.097.688,95 zł

WYDATKI
733.313.743,33 zł
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Dochody
Pozostałe
22.780.808,00 zł

Dochody z UE
45.923.246,23 zł

Udział PIT
184.306.323,00 zł

Dotacje celowe
155.031.048,72 zł
Udział CIT
11.200.000,00 zł

Podatki
i opłaty lokalne
122.632.210,00 zł

Dochody z mienia
4.355.000,00 zł

Subwencje
171.869.053,00 zł
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Wydatki
Transport i łączność
111.112.720,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa
3.999.698,00 zł
Administracja publiczna
44.382.279,88 zł
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
17.272.970,00 zł
Obsługa długu publicznego
7.888.400,00 zł
Różne rozliczenia
8.978.682,25 zł

Pozostałe 2.561.093,98 zł
Rodzina
134.817.166,00 zł
Kultura fizyczna
15.735.059,48 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 13.229.003,75 zł
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
66.910.962,24 zł
Edukacyjna opieka
wychowawcza
24.580.739,19 zł
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 6.271.415,00 zł

Oświata i wychowanie
222.924.081,79 zł

Pomoc społeczna 48.027.633,18 zł
Ochrona zdrowia 4.621.837,93 zł
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Spłacamy zobowiązania
w 2021 roku: 13.275.900,00 zł

Zaciągamy zobowiązania
w 2021 roku: 20.000.000,00 zł
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Inwestycje
Budowa połączenia ul. Szerokiej
z ul. Łódzką w Kaliszu
Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury
- Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (WPF)
W ramach inwestycji powstaną: dwie dwupasowe jezdnie (rozdzielone
pasem dzielącym); cztery ronda na skrzyżowaniu budowanej trasy
z ulicami: Łódzką, Braci Niemojowskich, Pszenną oraz Żwirki i Wigury;
chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy na posesje,
odwodnienie i oświetlenie energooszczędne typu LED.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 8.500.000,00 zł
ZAPLANOWANA KWOTA
W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK: 2.300.000,00 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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Inwestycje
Budowa połączenia ul. Szerokiej
z ul. Łódzką w Kaliszu
Etap II - odcinek ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej
- Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (WPF)
W ramach inwestycji powstaną: dwie dwupasowe jezdnie (rozdzielone
pasem dzielącym), dwa ronda na skrzyżowaniu z ul. Zbożową oraz
ul. Warszawską i al. Gen. Sikorskiego, drogi serwisowe, chodniki,
ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, odwodnienie i oświetlenie
energooszczędne typu LED.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 6.400.000,00 zł
ZAPLANOWANA KWOTA
W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK: 1.000.000,00 zł
Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałanie COVID-19 dla jednostek samorządu
terytorialnego). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022.
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Inwestycje
Program Budowy
i Przebudowy Dróg Osiedlowych – 11 ulic
W 2021 roku przebudowane lub wybudowane zostaną drogi o łącznej
długości 2,89 km.
Zaplanowano:
• przebudowę ul. Lipowej na odcinku od ul. Handlowej do ul. Staszica wraz
z budową i uzupełnieniem odwodnienia, budową oświetlenia i chodników –
łącznie na długości 472 mb,
• przebudowę ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej
wraz z uzupełnieniem odwodnienia – na długości 329 mb,
• budowę ul. Dębowej na odcinku od ul. Warszawskiej do posesji przy
ul. Dębowej 10 wraz z uzupełnieniem odwodnienia – na długości 375 mb,
• przebudowę ulic Toruńskiej i Puckiej wraz z budową i uzupełnieniem
odwodnienia oraz budową oświetlenia – łącznie na długości 420 mb,
• przebudowę ul. Wiejskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz
chodników – na długości 245 mb,
• przebudowę ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od posesji przy
ul. Prymasa Wyszyńskiego 21 do posesji przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 37-39
wraz z uzupełnieniem odwodnienia – na długości 200 mb,
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Inwestycje
Program Budowy
i Przebudowy Dróg Osiedlowych
• przebudowę ul. Mazurskiej w zakresie budowy stanowisk postojowych,
• rozbudowę ul. Wykopaliskowej wraz z odwodnieniem na długości 565 mb,
• budowę ul. Budziszyńskiej wraz z odwodnieniem – na długości 130 mb,
• przebudowę ul. Spółdzielczej wraz z uzupełnieniem odwodnienia –
na długości 85 mb.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROGRAMU
NA LATA 2021-2023: 28.360.000,00 zł
ZAPLANOWANA KWOTA W PROJEKCIE BUDŻETU
NA 2021 ROK: 8.360.000,00 zł (roboty budowlane)
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
przebudowy ulic Toruńskiej i Puckiej.
Ponadto, w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych
wykonany zostanie remont ulicy Rajskowskiej, finansowany z wydatkow bieżących
o łącznej wartości 5.953.019,17 zł.
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Inwestycje
Program Budowy
i Przebudowy Dróg Osiedlowych
Kontunuacja inwestycji:
• droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do
skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) - 208.176,00 zł,
• ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - 132.924,12 zł,
• ul. Ogrodowa (odcinek AWP - ul. Szewska) - 876.357,84 zł,
• ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) - 47.400,68 zł
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Program budowy i przebudowy
dróg osiedlowych na lata 2020-2023
2023 rok
2022 rok
2021 rok
2020 rok

Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2021 rok

Inwestycje
Przebudowa dróg manewrowych
i placu przy ul. 3 Maja
W ramach zadania planowana jest przebudowa
dróg manewrowych, miejsc parkingowych,
uzupełnienie odwodnienia oraz przebudowa placu
na terenie targowiska przy ul. 3 Maja.
ZAPLANOWANA KWOTA W PROJEKCIE BUDŻETU
NA 2021 ROK: 2.500.000,00 zł

Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2021 rok

Inwestycje
Przebudowa pl. J. Kilińskiego,
pl. Jana Pawła II, pl. św. Józefa
W ramach zadania planowana jest kompleksowa
przebudowa całej infrastruktury drogowej:
• jezdni, chodników, miejsc postojowych o nawierzchni
z materiału kamiennego, odwodnienia i oświetlenia
ulicznego,
• zmiana geometrii placów wraz ze zmianami
w organizacji ruchu,
• wykonanie infrastruktury rowerowej oraz elementów
małej architektury.
ZAPLANOWANA KWOTA W PROJEKCIE BUDŻETU
NA 2021 ROK: 5.000.000,00 zł
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Inwestycje
Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)
Obecnie sporządzana jest dokumentacja projektowa,
dotycząca szczegółowego opracowania pracy
konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku
wraz z łączącą oba te place ulicą Kanonicką w Kaliszu,
w podziale na etapy:
etap I – Główny Rynek i ulica Kanonicka,
etap II – Nowy Rynek.
Zakres zadania obejmować będzie m.in.: przebudowę
infrastruktury technicznej, nawierzchni placu, jezdni
i chodników oraz oświetlenia, dostawę i montaż małej
architektury.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 9.500.000,00 zł
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Inwestycje
Modernizacja nawierzchni
boiska sportowego – ogólnodostępnego –
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu
(Budżet Obywatelski 2021)

Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni boiska
o wymiarach 44x24 m, z trawy sztucznej na
nawierzchnię poliuretanową.
ZAPLANOWANA KWOTA W PROJEKCIE BUDŻETU
NA 2021 ROK: 297.443,52 zł
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Inwestycje
Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 21,
ul. 25. Pułku Artylerii (WPF)

fot. Tomasz Chajduk, Kaldron

Powstanie budynek jednokondygnacyjny o powierzchni
użytkowej 574,05 m2, a w nim m.in. sala gimnastyczna,
szatnie wraz z toaletą i natryskami, pokój dla
nauczyciela wf-u, toaleta dla osób niepełnosprawnych,
pomieszczenia biurowe i magazynowe.
Zadanie obejmie także wykonanie miejsc postojowych,
dojść dla pieszych do budynku, zagospodarowanie
zieleni, jak również pierwsze wyposażenie pomieszczeń.
ZAPLANOWANA KWOTA W PROJEKCIE BUDŻETU
NA 2021 ROK: 200.000,00 zł
KWOTA NA 2022 ROK: 4.300.000,00 zł
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Inwestycje
„Noce i Dnie” – rewaloryzacja Parku Miejskiego
Etap I
Prace realizowane będą jako kontynuacja pełnobranżowej dokumentacji
projektowej opracowanej w kwietniu 2018 roku. Inwestycja obejmie plac przy
moście teatralnym i obszar w kierunku ulicy Łaziennej i Kazimierzowskiej.
W ramach zadania:
• usunięte zostaną stare nawierzchnie, alejki parkowe, nawierzchnie asfaltowe,
• rozebrana zostanie kostka kamienna,
• powstaną nowe alejki parkowe o nawierzchni mineralnej wraz z elementami
przebiegu dawnych murów obronnych zaznaczonych cegłą klinkierową,
• wyremontowane zostaną istniejące schody,
• wykonana zostanie kablowa linia oświetlenia alejek parkowych.
W parku pojawią się nowe latarnie, stylizowane słupy stalowe (ocynkowane,
malowane proszkowo), projektory służące do iluminacji, a także ławki, kosze,
elementy małej architektury, tablice oraz stojaki na rowery. Przewiduje się m.in.
prace pielęgnacyjne zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie
rabat kwiatowych.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 2.410.000,00 zł
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Inwestycje
Modernizacja szaletów miejskich
W szaletach miejskich zlokalizowanych na Plantach planuje się:
• wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych (od wewnątrz),
nowej aranżacji pomieszczeń poprzez wykonanie: nowych ścianek
działowych, nowych tynków renowacyjnych i zwykłych na ścianach
i sufitach, szpachlowania i malowania sufitów, obłożenia ścian
i podłóg płytkami, nowych okładzin schodów zewnętrznych,
• wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z parapetami, instalacji c.o.,
wodnokanalizacyjnej i elektrycznej,
• dostawę i montaż armatury, urządzeń sanitarnych, nowego
oświetlenia.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 470.000,00 zł
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Inwestycje
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 450 na odcinku od „Rogatki"
do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)
Prace budowlane obejmą odcinek drogi wojewódzkiej od Rogatki do
ul. Kubusia Puchatka. Zbudowane zostaną nowe jezdnie, dwa ronda turbinowe
(na skrzyżowaniach: Nowy Świat/Legionów/Bankowa oraz Częstochowska/
Budowlanych), chodniki, bitumiczne ścieżki rowerowe, miejsca postojowe,
zatoki autobusowe, zjazdy na posesje, odwodnienie i oświetlenie
energooszczędne typu LED. Skrzyżowanie ulic Kordeckiego i Częstochowskiej
wyposażone zostanie w sygnalizację świetlną akomodacyjną.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 56.265.000,00 zł
ZAPLANOWANA KWOTA
W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK: 43.265.000,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA
W RAMACH ZIT-ÓW: 27.265.000,00 zł
KWOTA ZAPLANOWANA NA 2020 ROK: 13.000.000,00 zł
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Zadanie do realizacji

- finansowane z wydatków bieżących

Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu
wraz z remontem mostu na rzece Swędrni
w ciągu ul. Rajskowskiej
W ramach zaplanowanych prac przewiduje się
remont jezdni, istniejących chodników, uzupełnienie
odwodnienia oraz remont mostu na rzece Swędrni.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 5.953.019,17 zł
ZAPLANOWANA KWOTA
W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2021 ROK: 3.103.018,57 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
wynosi 3.485.079,60 zł.
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Zadanie do realizacji

- finansowane z wydatków bieżących

Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie
składowanych odpadów
przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu
– usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody
w środowisku (WPF)
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie
wszystkich odpadów, nie więcej niż 3000 Mg.

zdjęcie poglądowe

REALIZACJA DO 2023 ROKU
– ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 18.837.878,40 zł
LIMIT W 2021 ROKU: 3.902.298,40 zł
Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wynosi 9.418.939 zł.
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Plan wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe
Udziały dla spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)
Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granic miasta Kalisza - etap I (WPF)
Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)

104.993.033,76 zł
178.000,00 zł
377.763,00 zł
2.300.000,00 zł
1.000.000,00 zł
43.265.000,00 zł
250.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej

1.060.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa

1.080.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka

1.500.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa

1.120.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska

880.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

500.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska

180.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa

1.140.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszyńska

400.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza

500.000,00 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec
do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)
Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)

208.176,00 zł
132.924,12 zł
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Plan wydatków majątkowych
Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Ogrodowa (odcinek AWP - ul. Szewska) (WPF)

876.357,84 zł

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz, ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)

47.400,68 zł

Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach
„Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)

150.000,00 zł

Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 Maja

2.500.000,00 zł

Przebudowa pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II, pl. św. Józefa

5.000.000,00 zł

Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego
Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)
Miejsca parkingowe przy ul. Serbinowskiej 5a
Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.

90.000,00 zł
9.500.000,00 zł
130.000,00 zł
1.000.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne

15.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta Kalisza

50.000,00 zł

Komputeryzacja Urzędu Miasta Kalisza

100.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a (WPF)

1.711.764,86 zł

Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu
Rezerwa celowa na inwestycje

55.000,00 zł
500.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

479.528,25 zł

Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach

35.000,00 zł

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu

297.443,52 zł
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Plan wydatków majątkowych
Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

130.000,00 zł

Zieleniec - teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12

110.000,00 zł

Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15

88.000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. 25. Pułku Artylerii (WPF)

200.000,00 zł

Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu - Radosne dzieciaki

110.000,00 zł

Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20 w Kaliszu, ul. Chełmska

20.000,00 zł

Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, ul. Grodzka 1 (WPF)

400.000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gostronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)

500.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)
Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
(modernizacja budynku SOSW nr 2) (WPF)
Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości
do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem
urządzeń podczyszczających (WPF)
Kanalizacja deszczowa na os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)

2.040.792,45 zł
3.227.095,74 zł
35.000,00 zł
1.140.000,00 zł
3.000.000,00 zł

„Noce i Dnie” - rewaloryzacja Parku Miejskiego - etap I

2.410.000,00 zł

Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)

4.490.854,97 zł

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)

158.000,00 zł

Dotacja celowa na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków
oraz na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza

214.000,00 zł

Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2021 rok

Plan wydatków majątkowych
Budowa oświetlenia na ul. Krajobrazowej
Automat do recyklingu - Recyklomat

90.000,00 zł
79.500,00 zł

Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego
wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

2.367.281,67 zł

Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

100.000,00 zł

Modernizacja szaletów miejskich

470.000,00 zł

Budowa miejskiej tężni solankowej

400.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy kościołem Parafii pw. św. Jana Pawła II
a blokiem przy ul. ks. J. Kaczorowskiego 9

104.480,00 zł

Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne

40.000,00 zł

Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu

110.000,00 zł

Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc
Udziały dla spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.

12.000,00 zł
1.424.000,00 zł

Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal

128.840,00 zł

Modernizacja placu zabaw

40.000,00 zł

Plac zabaw przy ul. Rodzinnej 1, 3, 5

129.120,48 zł

Budowa pumptracka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze
- zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej

90.000,00 zł

Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska)
w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)

1.499.710,18 zł

Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego
w ramach projektu „Kalisz- kurs na rewitalizację” (WPF)

1.000.000,00 zł
25.000,00 zł

Projekt budżetu
Miasta Kalisza
na 2021 rok

