
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

                                               Zarządzenie Nr 423/2021
                                         Prezydenta Miasta Kalisza
                                         z dnia 20 lipca 2021 r.
                                         

                                         
w  sprawie  ustalenia  planu  finansowego  dla  wydzielonych  rachunków,  na  których
gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok 

Na podstawie art.  30 ust.  1 i  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2020  r.  poz.  713  z  późn.  zm.)  oraz  art.  17  ustawy  z  dnia  23  października  2018  r.
o Funduszu  Solidarnościowym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1787  z  późn.  zm.)  zarządza  się,  co
następuje:

§ 1.

1.   Ustala  się  plan finansowy dla  zadania pn.  ,,Opieka wytchnieniowa” na 2021 rok,  zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Ustala  się  plan  finansowy  dla  zadania  pod  nazwą  ,,Asystent  osobisty  osoby
Niepełnosprawnej” na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kaliszu.

                                                                             § 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                             § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do 
                                                                                                                                         zarządzenia
                                                                                                                                         Nr 423/2021
                                                                                                                                         Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                                                         z dnia 20 lipca 2021 r.

                                                      Plan  finansowy

                                                                                                                      /w zł, gr/ 
Źródła finansowania Kwota

Środki pozyskane z Funduszu 
Solidarnościowego

88.128,00

                                                

                                                                                                                     /w zł, gr/ 
Lp. Nazwa wydatku Plan na 2021 rok

I. Zatrudnienie  asystentów  osoby  niepełnosprawnej
w ramach opieki wytchnieniowej 

                                              
86.400,00

II Koszt obsługi programu 1.728,00 

Razem 88.128,00

                                                                                                                      



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

                                                                                                                                          Załącznik Nr 2 do 
                                                                                                                                          zarządzenia
                                                                                                                                          Nr 423/2021
                                                                                                                                          Prezydenta Miasta Kalisza
                                                                                                                                          z dnia 20 lipca 2021 r.
                                                   

                                                      Plan finansowy

                                                                                                                  /w zł, gr/ 
Źródła finansowania Kwota

Środki pozyskane z Funduszu 
Solidarnościowego

185.206,50

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 /w zł, gr/ 
Lp. Nazwa  wydatku Plan na 2021 rok

I.
Zatrudnienie asystentów osoby niepełnosprawnej        

                                              
178.200,00

II. Inne wydatki związane z pracą asystentów m.in. zakup
środków  ochrony  osobistej,  biletów  komunikacji
publicznej, biletów wstępu, ubezpieczenia i dojazdów
innym środkiem transportu.

3.375,00

III. Koszty obsługi programu 3.631,50

Razem 185.206,50
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