
UCHWAŁA NR XLII/523/2017  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 z dnia 4 września 2017 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: 
− uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 
− zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
− zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 
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− zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, 

− zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 
 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

1) w § 1 uchwały: 
1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 623.817,95 zł 

do wysokości 563.313.035,63 zł, w tym: 
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 599.870,53 zł 

do wysokości 411.330.627,67 zł, 
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 23.947,42 zł 

do wysokości 151.982.407,96 zł, 
 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 323.817,95 zł 

do wysokości 521.009.735,15 zł, 
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł 

do wysokości 42.303.300,48 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 323.817,95 zł do wysokości 
90.595.181,97 zł; 

 
 

2) w § 2 uchwały: 
1) Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 623.817,95 zł 

do wysokości 625.064.188,19 zł, w tym: 
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 599.870,53 zł 

do wysokości 461.467.091,65 zł, 
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 23.947,42 zł  

do wysokości 163.597.096,54 zł, 
 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 323.817,95 zł 

do wysokości 474.914.885,01 zł, 
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł 
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do wysokości 150.149.303,18 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 323.817,95 zł do 
wysokości 90.595.181,97 zł, 

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę  
10.000 zł do wysokości 44.680.366,91 zł; 

 
 

3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń: 623.817,95 zł 
Miasto: 599.870,53 zł 
DOCHODY WŁASNE 
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000 zł 
dochody majątkowe 
– dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane 
do sektora finansów publicznych /§ 6560/ - 300.000 zł, 
 
 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 299.870,53 zł 
dochody bieżące 
− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ - 299.870,53 zł, 

 
 

Powiat: 23.947,42 zł 
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.947,42 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/ - 23.947,42 zł; 

 
 

4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń: 623.817,95 zł 
Miasto: 599.870,53 zł 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł  
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł 
– wydatki majątkowe – 300.000 zł  

w tym: 
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł, 
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ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI 
dz. 801 – Oświata i wychowanie –  299.870,53 zł 
rozdz. 80110 – Gimnazja – 286.377,06 zł 
– wydatki bieżące – 286.377,06 zł  

w tym: 
− wydatki jednostek budżetowych – 258.160,10 zł  

w tym: 
− wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 258.160,10 zł 

− dotacje – 28.216,96 zł, 
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 13.493,47 zł 

– wydatki bieżące – 13.493,47 zł  
w tym: 
− wydatki jednostek budżetowych – 12.884,59 zł  

w tym: 
− wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.884,59 zł 

− dotacje – 608,88 zł, 
 
 
Powiat: 23.947,42 zł 
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI 
dz. 801 – Oświata i wychowanie –  23.947,42 zł 
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 23.947,42 zł 
– wydatki bieżące – 23.947,42 zł  

w tym: 
− wydatki jednostek budżetowych – 16.967,44 zł  

w tym: 
− wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.967,44 zł 

− dotacje – 6.979,98 zł, 
 
 
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 
Tytułem zmniejszeń: 
Miasto 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł 
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego – 70.000 zł 
– wydatki bieżące – 70.000 zł 

w tym: 
− wydatki na obsługę długu – 70.000 zł, 

 
Powiat  
ZADANIA WŁASNE 
dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł 
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rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł 
– wydatki majątkowe – 10.000 zł 

w tym: 
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł, 

 
 

Tytułem zwiększeń:  
Miasto 
ZADANIA WŁASNE 
dz. 600 – Transport i łączność – 50.000 zł 
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50.000 zł 
– wydatki bieżące – 50.000 zł 

w tym: 
– dotacje – 50.000 zł 

 
dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł 
rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000 zł 
– wydatki bieżące – 20.000 zł 

w tym: 
– dotacje – 20.000 zł, 

 
 
Powiat  
ZADANIA WŁASNE 
dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł 
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł 
– wydatki majątkowe – 10.000 zł 

w tym: 
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł 

w tym: 
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10.000 zł; 
 

 
5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zmniejszeń: 10.000 zł 
Powiat – 10.000 zł 
dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł 
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł 
– Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do 

granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych” (WPF) 
– 10.000 zł, 

 
Tytułem zwiększeń: 310.000 zł 
Miasto: 300.000 zł 
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł  
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 300.000 zł 
– Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF) – 300.000 zł 
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Powiat – 10.000 zł 
dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł 
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 10.000 zł 
– Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek 

rowerowych (WPF) – 10.000 zł, 
 
 

Zmiana nazwy zadania 
Miasto 
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
rozdz. 85395 – Pozostała działalność 
zadanie pn. Centrum Aktywności Mieszkańców „Piskorzewie” 
otrzymuje brzmienie: Centrum Aktywności Mieszkańców, 
 
Powiat  
dz. 600 – Transport i łączność  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
zadanie pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. 
Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: 
„Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek 
rowerowych” (WPF) 
otrzymuje brzmienie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda 
Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: 
„Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek 
rowerowych”; 
 
 

6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń: 
(Powiat) 
dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
Wydatki ogółem o kwotę 10.000 zł 
w tym: 
– wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł 

w tym: 
– środki z budżetu krajowego o kwotę 10.000 zł; 

 
 

7)  w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
Tytułem zwiększeń:  
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
(Miasto) 
III. Dotacje celowe 
dz. 600, rozdz. 60078, Dotacja celowa dla Miasta Gniezno z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i 
wichury o kwotę 20.000 zł, 
 
dz. 600, rozdz. 60078, Dotacja celowa dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i 
wichury o kwotę 20.000 zł, 
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dz. 600, rozdz. 60078, Dotacja celowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na 
usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i 
wichury o kwotę 10.000 zł, 
 
dz. 852, rozdz. 85278, Dotacja celowa dla Miasta Opatówek z przeznaczeniem na 
pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur o kwotę 
10.000 zł, 
 
dz. 852, rozdz. 85278, Dotacja celowa dla Gminy Szczytniki z przeznaczeniem na 
pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur o kwotę 
10.000 zł, 
 
 
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
(Miasto) 
II. Dotacje celowe 
dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 28.216,96 zł, 
 
dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 608,88 zł, 
 
(Powiat) 
II. Dotacje celowe 
dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby 
prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 6.979,98 zł. 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

          /…/ 
 Andrzej Plichta 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLII/523/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 4 września 2017 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 
 
Na podstawie wniosków nr WRI.3021.128.2017 i nr WRI.3021.129.2017 Naczelnika 
Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta: 
– zwiększa się plan dochodów majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane 
do sektora finansów publicznych /§ 6560/ o kwotę 300.000 zł, 

– zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea 
ogólnokształcące o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Modernizacja I 
Liceum Ogólnokształcącego (WPF)”. 

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową Nr 04372/17/DOZ-mch 
dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zadania Kalisz, budynek I Liceum 
Ogólnokształcącego im. A.Asnyka (1819r.): wymiana pokrycia dachowego, osuszenie  
i wykonanie izolacji ścian budynku.  
 
Na podstawie wniosku nr WZKO.3026.26.2017 Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Kierownika Biura Budżetu i Analiz dokonuje się 
zmiany w planie wydatków miasta: 
– zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 70.000 zł (odsetki od zaciągniętych zobowiązań w związku z 
utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych), 

– zwiększa się w dz. 600 – Transport  i łączność, rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych plan wydatków bieżących na dotacje celowe na usuwanie skutków w 
infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury o kwotę ogółem 
50.000 zł, w tym dla Miasta Gniezno (20.000 zł), Gminy Czersk (20.000 zł) i Gminy 
Brzeziny (10.000 zł), 

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych plan wydatków bieżących na dotacje celowe na pomoc finansową 
mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur o kwotę ogółem 20.000 zł, w tym 
dla Miasta Opatówek (10.000 zł) i Gminy Szczytniki (10.000 zł). 

 
Na podstawie pism nr FB-I.3111.131.2017.8 i nr FB-I.3111.251.2017.8 Wojewody 
Wielkopolskiego oraz wniosku nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji 
dokonuje się zmian w budżecie miasta: 
– zwiększa się po stronie dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 299.870,53 zł, 

– zwiększa się po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o 
kwotę 286.377,06 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
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podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 
szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 258.160,10 zł przeznacza się na powyższy cel dla 
publicznych oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, natomiast kwotę 
28.216,96 zł zwiększa się dla niepublicznych oddziałów gimnazjalnych przy szkołach 
podstawowych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne. 

– zwiększa się po stronie wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 13.493,47 zł 
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 
szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 12.884,59 zł przeznacza się na powyższy cel dla 
publicznych oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, natomiast kwotę 
608,88 zł zwiększa się dla niepublicznych oddziałów gimnazjalnych przy szkołach 
podstawowych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne. 

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej  
na 2017 rok. 
 
Na podstawie pisma nr FB-I.3111.131.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego oraz wniosku  
nr WE.3026.0045.2017 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w budżecie 
powiatu: 
– zwiększa się po stronie dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 
23.947,42 zł, 

– zwiększa się po stronie wydatków w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 
23.947,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 
szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
Zgodnie z ww. wnioskiem kwotę 16.967,44 zł przeznacza się na powyższy cel dla 
publicznych oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych specjalnych, 
natomiast kwotę 6.979,98 zł zwiększa się dla niepublicznego oddziału gimnazjalnego 
przy szkole podstawowej specjalnej w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, 
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materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez 
osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne. 

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej  
na 2017 rok. 
 
Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3021.130.2017 Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i 
Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Centrum Aktywności Mieszkańców 
„Piskorzewie”, które otrzymuje brzmienie: „Centrum Aktywności Mieszkańców”.  
Powyższa zmiana wynika z braku możliwości podjęcia działań dotyczących adaptacji 
budynków na centrum aktywności mieszkańców „Piskorzewie” na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków 
zlokalizowanych przy ul. Piskorzewskiej 9 i 11. W związku z tym zmiana nazwy umożliwi 
podjęcie działań na innych obszarach mających wpływ na rewitalizację Miasta. 
 
Na podstawie wniosku nr WFK.031.1.89.2017 Z-cy Dyrektora  Miejskiego Zarządu Dróg i 
Komunikacji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, 
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu: 
– zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zad. pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach 
Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – 
budowa ścieżek rowerowych” (WPF) o kwotę 10.000 zł, 

– zwiększa się plan wydatków majątkowych – wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych o kwotę ogółem 10.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem 
na zad. pn. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek 
rowerowych (WPF). 

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z zakończeniem weryfikacji merytorycznej i 
przyznaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” złożonego przez 
Powiat Kaliski w ramach konkursu nr RPWP.03.04-IŻ-00-30-001/17, Oś Priorytetowa 3 
Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO obejmującego m.in. Projekt partnerski Miasta Kalisz. 
Powyższa zmiana w planie wydatków majątkowych jest niezbędna w celu wykazania 
zabezpieczenia przez Miasto Kalisz środków finansowych w wysokości odpowiedniej dla 
zakresu Projektu Miasta Kalisz umożliwiającej zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji 
ww. projektu. 
Ponadto ww. wnioskiem dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana  
w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna 
rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych” (WPF), które otrzymuje brzmienie: Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta 
realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych”. 
 
 

          Prezydent 
                 Miasta Kalisza 

               /…/ 
Grzegorz Sapiński 


