
Zarządzenie Nr  83/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
w sprawie ustalenia procedury przygotowania informa cji o wykonaniu planu 
finansowego  dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone s ą środki 
pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rz ądowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 
rok 
 
Na podstawie art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.  poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14, 15 i 19 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 

 
 

§ 1. Ustala się procedurę przygotowania informacji o wykonaniu planu finansowego dla 
wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy w brzmieniu określonym w 
załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 2. Ustala się niezbędny zestaw materiałów do opracowania sprawozdania, o którym mowa  
w § 1, zgodnie ze wzorami - tabelami od numeru 1 do numeru 3, stanowiącymi 
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 
 
§ 3. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, kierownikom straży  
i inspekcji. 

 
 
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Prezydent Miasta Kalisza 
               / …/ 
   Krystian Kinastowski 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 83/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
Procedura przygotowania informacji   

o wykonaniu planu finansowego  dla wydzielonych rachunków, na których 
gromadzone s ą środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 9, środki 
pozyskane z Rz ądowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki pozyskane z 

Funduszu Pomocy na 2022 rok  
 

 
 

§ 1.Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, kierownicy straży i inspekcji sporządzają informację                
o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone 
są środki pozyskane z: 
1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok, 
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok, 
3) Funduszu Pomocy za 2022 rok 
w terminie do dnia 1 marca 2023 r. i przekazują do Biura Budżetu i Analiz. 

 
 

§ 2.1. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym 
gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok 
winna być opracowana w szczegółowości określonej w zarządzeniu Nr 871/2022 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki 
pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok. 

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym 
gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 
2022 rok winna być opracowana w szczegółowości określonej w zarządzeniu Nr 
653/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2022 r.  w sprawie ustalenia 
planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki 
pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok. 

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym 
gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2022 rok winna być 
opracowana w szczegółowości określonej w zarządzeniu Nr 870/2022 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu 
Pomocy na 2022 rok. 

 
 

§ 3.1. Informacja, o której mowa w § 1. pkt 1 winna zostać opracowana z wykorzystaniem 
Tabeli nr 1 – Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których 
gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 
rok. 

2. Informacja, o której mowa w § 1 pkt 2 winna zostać opracowana z wykorzystaniem 
Tabeli nr 2 – Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym 
gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 
2022 rok. 

3. Informacja, o której mowa w § 1 pkt 3 winna zostać opracowana z wykorzystaniem 
Tabeli nr 3 – Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których 
gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 rok. 

4. Wzory tabel dostępne są na stronie internetowej Kalisza www.bip.kalisz.pl . 
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§ 4. Biuro Budżetu i Analiz, na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 3, 
sporządza projekt informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych 
rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki 
pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 rok. 

 
§ 5. Prezydent Miasta Kalisza przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego dla 

wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 rok Radzie Miasta 
Kalisza w terminie do dnia 31 marca 2023 r.  

 
 
 

Prezydent Miasta Kalisza 
               / …/ 
   Krystian Kinastowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY

WYDATKI

I. Część tabelaryczna:

Sporządził:

podpis Naczelnika Wydziału / Kierownika Biura / Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej

Wykonanie

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 83/2023

Prezydenta Miasta Kalisza   
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 1

/w zł,gr/

Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachu nków, na których gromadzone s ą środki pozyskane z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Nazwa zadania: ………………………………………………………………*

Dział §Rozdział

II. Część opisowa:

Plan po 
zmianach

Jednostka 
realizująca

* zgodnie z zarządzeniem Nr 871/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Wyszczególnienie



1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY

WYDATKI

II. Część opisowa:

* zgodnie z zarządzeniem Nr 653/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2022 r.  w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Sporządził:
podpis Naczelnika Wydziału / Kierownika Biura / Dyrektora / Kierownika jednostki budżetowej

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 83/2023

Prezydenta Miasta Kalisza   
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 2

Dział Rozdział §
Jednostka 
realizująca

Wyszczególnienie

I. Część tabelaryczna:

Plan po zmianach

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachu nku, na którym gromadzone s ą środki pozyskane z Rz ądowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

Nazwa zadania: …………………………………………………*

/w zł,gr/

Wykonanie



Tabela Nr 3

1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY

WYDATKI

podpis Naczelnika Wydziału

Nazwa zadania: ………………………….*

/w zł,gr/

Wykonanie

* zgodnie zarządzeniem Nr 870/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych 

rachunków, na którch gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Sporządził:

Dział §Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach
Jednostka 
realizująca

I. Część tabelaryczna:

II. Część opisowa:

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 83/2023

Prezydenta Miasta Kalisza   
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachu nków, na których gromadzone s ą środki pozyskane z Funduszu 
Pomocy za 2022 rok

Daniel Matczak
Tekst maszynowy
Prezydent Miasta Kalisza               / …/   Krystian Kinastowski


