
UCHWAŁA NR XXXI/452/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2020 rok zmienionej: 

–    zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 
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–    uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

–    zarządzeniem Nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XXVI/420/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 401/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem nr 462/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem nr 496/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    uchwałą Nr XXX/441/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem nr 563/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

–    zarządzeniem nr 576/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 209.285,94 zł 

do wysokości 747.064.989,03 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 163.739,16 zł 

do wysokości 537.094.391,49 zł, 

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 45.546,78 zł 

do wysokości 209.970.597,54 zł, 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209.285,94 zł 

do wysokości 664.204.569,96 zł, 

3. Dochody, o których mowa w ust. 1: 

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej o kwotę 51.744 zł do wysokości 1.064.952,95 zł, 

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego o kwotę 18.093,57 zł do wysokości 3.229.861,82 zł, 
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4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 
128.313,63 zł do wysokości 53.490.449,53 zł; 

2)  w § 2 uchwały: 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 16.277.285,94 zł 

do wysokości 784.185.280,82 zł, w tym: 

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.597.939,16 zł 

do wysokości 554.901.081,67 zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.679.346,78 zł 

do wysokości 229.284.199,15 zł, 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.771.185,94 zł 

do wysokości 660.115.839,98 zł, 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.506.100 zł 

do wysokości 124.069.440,84 zł, 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1: 

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej o kwotę 51.744 zł do wysokości 1.064.952,95 zł, 

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego o kwotę 18.093,57 zł do wysokości 3.229.861,82 zł, 

4) zmniejsza 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 81.270,27 zł do wysokości 56.797.170,20 zł; 

3)  § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 37.120.291,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 
ustawy o finansach publicznych.”;; 

4) w § 4 uchwały: 

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 16.068.000 zł do wysokości 49.014.359,79 zł; 

5) w § 17 uchwały: 

᠆ zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu 
udzielonych poręczeń o kwotę 132.000 zł do wysokości 1.519.000 zł; 

6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zmniejszeń: 128.313,63 zł 

Miasto – 57.483,41 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.483,41 zł 

dochody bieżące 

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

᠆ dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, 
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 57.483,41 zł, 
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Powiat – 70.830,22 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.830,22 zł 

dochody bieżące 

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

᠆ dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, 
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 70.830,22 zł, 

Tytułem zwiększeń: 337.599,57 zł 

Miasto – 221.222,57 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 758 – Różne rozliczenia – 140.404 zł 

dochody bieżące 

–    subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ - 140.404 zł 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.900 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.900 zł 

dz. 855 – Rodzina – 52.825 zł 

dochody bieżące 

᠆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ - 52.825 zł, 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.093,57 zł 

dochody bieżące 

–    dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ - 15.021,36 zł 

–    dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ - 3.072,21 zł, 

Powiat – 116.377 zł 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 20.000 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł 

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36.000 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 36.000 zł 

dz. 855 – Rodzina – 8.633 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ - 10 zł 

Id: 96150302-A0E0-408B-A511-32395C987DDA. Uchwalony Strona 4



–    wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
/§ 0960/ - 8.623 zł, 

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ 
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

dz. 752 – Obrona narodowa – 51.744 zł 

dochody bieżące 

᠆ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ - 51.744 zł, 

Przeniesienie planowanych dochodów budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń:  

Miasto 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.305 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 4.305 zł, 

Powiat  

DOCHODY WŁASNE 

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.000 zł 

dochody bieżące 

᠆ wpływy z usług /§ 0830/ - 6.000 zł, 

Tytułem zwiększeń: 

DOCHODY WŁASNE 

dz. 710 – Działalność usługowa – 4.305 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 4.305 zł, 

Powiat  

DOCHODY WŁASNE 

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.000 zł 

dochody bieżące 

–    wpływy z różnych opłat /§ 0690/ - 6.000 zł; 

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zmniejszeń: 128.313,63 zł 

Miasto – 57.483,41 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.483,41 zł 

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 29.508,02 zł 

–    wydatki bieżące – 29.508,02 zł 

w tym: 

᠆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 
29.508,02 zł 
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rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 27.975,39 zł 

–    wydatki bieżące – 27.975,39 zł 

w tym: 

᠆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 
27.975,39 zł, 

Powiat – 70.830,22 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.830,22 zł 

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 70.830,22 zł 

–    wydatki bieżące – 70.830,22 zł 

w tym: 

᠆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 
70.830,22 zł, 

Tytułem zwiększeń: 16.405.599,57 zł 

Miasto – 10.655.422,57 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.466.604 zł 

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 6.585.804 zł 

–    wydatki bieżące – 6.585.804 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 6.305.804 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 6.165.400 zł 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 140.404 zł 

᠆ dotacje – 280.000 zł 

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90.000 zł 

–    wydatki bieżące – 90.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 90.000 zł 

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.940.000 zł 

–    wydatki bieżące – 1.940.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 70.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 70.000 zł 

᠆ dotacje – 1.870.000 zł 

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 8.000 zł 
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–    wydatki bieżące – 8.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 8.000 zł 

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 35.500 zł 

–    wydatki bieżące – 35.500 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 35.500 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 35.500 zł 

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego – 280.000 zł 

–    wydatki bieżące – 280.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 60.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 60.000 zł 

᠆ dotacje – 220.000 zł 

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 527.300 zł 

–    wydatki bieżące – 527.300 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 307.300 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 307.300 zł 

᠆ dotacje – 220.000 zł 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 9.900 zł 

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.900 zł 

–    wydatki bieżące – 9.900 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 9.900 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 9.900 zł 

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł 

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 40.000 zł 

–    wydatki bieżące – 40.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 40.000 zł 

dz. 855 – Rodzina – 52.825 zł 
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rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
– 52.825 zł 

–    wydatki bieżące – 52.825 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 52.825 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 52.825 zł 

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.068.000 zł 

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 500.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 500.000 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000 zł 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 568.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 568.000 zł 

w tym: 

–    zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 568.000 zł, 

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.093,57 zł 

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 18.093,57 zł 

–    wydatki bieżące – 18.093,57 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 18.093,57 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 10.755,02 zł 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.338,55 zł, 

Powiat – 5.750.177 zł 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.453.800 zł 

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.124.000 

–    wydatki bieżące – 1.124.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 764.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 764.000 zł 

᠆ dotacje – 360.000 zł 

rozdz. 80115 – Technika – 2.197.000 zł 

–    wydatki bieżące – 2.197.000 zł 

w tym: 
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᠆ wydatki jednostek budżetowych – 997.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 997.000 zł 

᠆ dotacje – 1.200.000 zł 

rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 150.000 zł 

–    wydatki bieżące – 150.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 150.000 zł 

rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 211.000 zł 

–    wydatki bieżące – 211.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 211.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 211.000 zł 

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.240.000 zł 

–    wydatki bieżące – 1.240.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 1.240.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane –1.240.000 zł 

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 320.800 zł 

–    wydatki bieżące – 320.800 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 320.800 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 320.800 zł 

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – 11.000 zł 

–    wydatki bieżące – 11.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 11.000 zł 

rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 
typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia 
oraz szkołach artystycznych – 200.000 zł 

–    wydatki bieżące – 200.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 200.000 zł 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 56.000 zł 

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 36.000 zł 
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–    wydatki bieżące – 36.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 36.000 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 7.195 zł 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 28.805 zł 

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej – 20.000 zł 

–    wydatki bieżące – 20.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł 

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 180.000 zł 

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze -180.000 zł 

–    wydatki bieżące – 180.000 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 180.000 zł 

dz. 855 – Rodzina – 8.633 zł 

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.633 zł 

–    wydatki bieżące – 8.633 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 8.633 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.633 zł, 

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 51.744 zł 

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące– 51.744 zł 

᠆ wydatki bieżące – 51.744 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 51.744 zł 

w tym: 

᠆ wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 51.744 zł, 

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych: 

Tytułem zmniejszeń:  

Miasto 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 600 – Transport i łączność – 10.380 zł 
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rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.380 zł 

–    wydatki bieżące – 10.380 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 10.380 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.380 zł 

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74.000 zł 

rozdz. 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego – 74.000 zł 

–    wydatki bieżące – 74.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 74.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.000 zł 

dz. 710 – Działalność usługowa – 160.000 zł 

rozdz. 71035 – Cmentarze – 120.000 zł 

–    wydatki bieżące – 102.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 102.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 102.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 18.000 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.000 zł 

rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 40.000 zł 

–    wydatki bieżące – 40.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 40.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 40.000 zł 

dz. 750 – Administracja publiczna – 160.000 zł 

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 160.000 zł 

–    wydatki bieżące – 160.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 160.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 160.000 zł 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.750 zł 

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 6.750 zł 

–    wydatki bieżące – 6.750 zł 

Id: 96150302-A0E0-408B-A511-32395C987DDA. Uchwalony Strona 11



w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 4.750 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 4.750 zł 

᠆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł 

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 132.000 zł 

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego – 132.000 zł 

–    wydatki bieżące – 132.000 zł 

w tym: 

᠆ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 
– 132.000 zł 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 168.900 zł 

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 163.700 zł 

–    wydatki majątkowe – 163.700 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 163.700 zł 

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.200 zł 

–    wydatki majątkowe – 5.200 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.200 zł 

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.200 zł 

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.200 zł 

–    wydatki majątkowe – 6.200 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.200 zł 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58.679,82 zł 

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 27.913 zł 

–    wydatki bieżące – 27.913 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 27.913 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.913 zł 

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 30.766,82 zł 

–    wydatki bieżące – 1.766,82 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 1.766,82 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 1.766,82 zł 
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–    wydatki majątkowe – 29.000 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 29.000 zł 

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000 zł 

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 90.000 zł 

–    wydatki bieżące – 90.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 90.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 90.000 zł 

dz. 926 – Kultura fizyczna – 7.708 zł 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.708 zł 

–    wydatki bieżące – 7.708 zł 

w tym: 

᠆ dotacje – 7.708 zł, 

Powiat  

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.979,36 zł 

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.979,36 zł 

–    wydatki bieżące – 59.979,36 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 59.979,36 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 59.979,36 zł 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł 

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10.000 zł 

–    wydatki bieżące – 10.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł, 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.113 zł 

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.113 zł 

–    wydatki bieżące – 8.113 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 8.113 zł 

w tym: 

–    wynagr. i składki od nich naliczane – 8.113 zł, 
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Tytułem zwiększeń:  

Miasto  

ZADANIA WŁASNE 

dz. 600 – Transport i łączność – 108.193 zł 

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 101.913 zł 

–    wydatki bieżące – 101.913 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 101.913 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 101.913 zł 

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.280 zł 

–    wydatki bieżące – 6.280 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 6.280 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.280 zł 

dz. 710 – Działalność usługowa – 102.000 zł 

rozdz. 71035 – Cmentarze – 102.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 102.000 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 102.000 zł 

dz. 750 – Administracja publiczna – 77.708 zł 

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 77.708 zł 

–    wydatki bieżące – 77.708 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 77.708 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 77.708 zł 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.750 zł 

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 6.750 zł 

–    wydatki bieżące – 6.750 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 6.750 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.750 zł 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 200.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 200.000 zł 

w tym: 
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᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 227.966,82 zł 

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 227.966,82 zł 

–    wydatki bieżące – 1.766,82 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 1.766,82 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.766,82 zł 

–    wydatki majątkowe – 226.200 zł 

w tym: 

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne – 226.200 zł 

dz. 926 – Kultura fizyczna – 152.000 zł 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 132.000 zł 

–    wydatki majątkowe – 132.000 zł 

w tym: 

–    zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 132.000 zł 

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 20.000 zł 

–    wydatki bieżące – 20.000 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł, 

Powiat 

ZADANIA WŁASNE 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.979,36 zł 

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 12.936 zł 

–    wydatki bieżące – 12.936 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 12.936 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 12.936 zł 

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 47.043,36 zł 

–    wydatki bieżące – 47.043,36 zł 

w tym: 

᠆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 47.043,36 zł 

dz. 852 – Pomoc społeczna – 10.000 zł 

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10.000 zł 

–    wydatki bieżące – 10.000 zł 

w tym: 
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᠆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł, 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.113 zł 

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8.113 zł 

–    wydatki bieżące – 8.113 zł 

w tym: 

᠆ wydatki jednostek budżetowych – 8.113 zł 

w tym: 

–    wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.113 zł; 

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

 Tytułem zmniejszeń: 222.100 zł 

Miasto – 222.100 zł 

dz. 710 – Działalność usługowa – 18.000 zł 

rozdz. 71035 – Cmentarze – 18.000 zł 

᠆ Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego – 18.000 zł 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 168.900 zł 

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 163.700 zł 

᠆ Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF) – 160.000 zł 

᠆ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) 
– 1.000 zł 

᠆ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF) 
– 2.700 zł 

rozdz. 80104 – Przedszkola – 5.200 zł 

–    Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF) – 5.200 zł 

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.200 zł 

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.200 zł 

–    Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla   Dzieci 
Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 6.200 zł 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29.000 zł 

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 29.000 zł 

–    Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF) – 29.000 zł, 

Tytułem zwiększeń: 1.728.200 zł 

Miasto – 1.728.200  zł 

dz. 710 – Działalność usługowa – 102.000 zł 

rozdz. 71035 – Cmentarze – 102.000 zł 

᠆ Budowa nawierzchni alejki cmentarnej oznaczonej nr 54 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. 
Poznańskiej 183-185 – 102.000 zł 

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 200.000 zł 

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 200.000 zł 
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᠆ Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF) – 
200.000 zł 

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 226.200 zł 

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 226.200 zł 

–    Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni – 200.000 zł 

–    Budowa infrastruktury technicznej – 26.200 zł 

dz. 926 – Kultura fizyczna – 1.200.000 zł 

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 500.000 zł 

᠆ Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice – 500.000 zł 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 700.000 zł 

᠆ Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 700.000 zł; 

9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zwiększeń: 

Przychody ogółem o kwotę 16.068.000 zł, w tym: 

–    Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 16.068.000 zł; 

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

Tytułem zmniejszeń: 

(Miasto) 

dz. 801, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe 

Wydatki ogółem o kwotę 29.508,02 zł 

w tym: 

–    wydatki bieżące o kwotę 29.508,02 zł 

w tym: 

–    środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 29.508,02 zł 

dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

Wydatki ogółem o kwotę 27.975,39 zł 

w tym: 

–    wydatki bieżące o kwotę 27.975,39 zł 

w tym: 

–    środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 27.975,39 zł, 

(Powiat) 

dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 

Wydatki ogółem o kwotę 70.830,22 zł 

w tym: 

–    wydatki bieżące o kwotę 70.830,22 zł 

w tym: 

–    środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 70.830,22 zł, 

Tytułem zwiększeń: 

(Powiat) 
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dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

Wydatki ogółem o kwotę 47.043,36 zł 

w tym: 

–    wydatki bieżące o kwotę 47.043,36 zł 

w tym: 

–    środki z budżetu krajowego o kwotę 47.043,36 zł; 

11) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zmniejszeń: 

(Miasto) 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

II. Dotacje celowe 

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów 
publicznych z zakresu sportu o kwotę 7.708 zł, 

Tytułem zwiększeń: 

(Miasto) 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

I. Dotacje podmiotowe 

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 280.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę 
prawną inną niż j.s.t. o kwotę 20.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.850.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80106, Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną 
inną niż j.s.t. o kwotę 8.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania 
wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 220.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych 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 220.000 zł 

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 40.000 zł, 

(Powiat) 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

I. Dotacje podmiotowe 

dz. 801, rozdz. 80102, Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez 
osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 360.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80115, Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące 
j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.200.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80116, Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne 
niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 150.000 zł 

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych  
prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 11.000 zł 
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dz. 801, rozdz. 80152, Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego 
przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 200.000 zł 

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 180.000 zł, 

II. Dotacje celowe 

dz. 801, rozdz. 80195, Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na wkład 
własny  na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół 
ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki 
i łagodzenia skutków związanych  z pandemią koronawirusa  COVID-19” dla 9 placówek oświatowych 
z terenu Miasta Kalisza o kwotę 47.043,36 zł; 

12) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Tytułem zmniejszeń: 

jednostka pomocnicza: 

26. Sołectwo Sulisławice Kolonia 

dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 6.280 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie

Budżet miasta:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/
o kwotę 27.975,39 zł (w związku z COVID-19 miasto Martin jako koordynator projektu wraz z partnerami
zdecydowało, że zaplanowane wyjazdy w br. zostaną odwołane),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 8.359,95 zł (w związku
z podpisanym aneksem do umowy przedłużającym okres realizacji projektu „Sustainability – everyone’s
responsibility” do 28.02.2021 r.),

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 21.148,07 zł (w związku
z podpisaniem aneksu do umowy przedłużającym okres realizacji projektu pn. :” Speak, sport, click and sing”
do 28.02.2022 r.),

–zwiększa się w dz. 758 - Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę
140.404 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pismo nr ST5.4751.4.2020.2gm Ministra
Finansów),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 9.900 zł z tytułu
zwrotu kosztów zużycia energii, wody, ścieków i wywozu śmieci przez Stowarzyszenie „KARAN”,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /2360/ o kwotę 52.825 zł z tytułu
zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki
alimentacyjnej,

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa otrzymana z gminy
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 15.021,36 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę
3.072.21 zł (w związku z podpisaniem umowy w zakresie zarządzania i utrzymania systemu Regionalna
Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz podjęciem
odpowiednich uchwał budżetowych przez gminy i powiaty z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej),

–dokonuje się zmiany między paragrafami w dz. 710 – Działalność usługowa na kwotę 4.305 zł z uwagi na
zmianę w klasyfikacji paragrafów.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.280 zł (zakup usług
remontowych w ramach zadań planowanych w jednostce pomocniczej – Sołectwo Sulisławice Kolonia),

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60116 - Drogi publiczne gminne o kwotę 4.100 zł (zakup usług
remontowych),

–zmniejsza się w dz. 700, rodz. 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego o kwotę 74.000 zł (podatek
od towarów i usług (VAT),
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–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 102.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł (zakup usług pozostałych),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 160.000 zł
(usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 132.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne
spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, projekt pn. „Sustainability – everyone’s
responsibility” w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.359,95 zł (w związku odwołaniem wyjazdów w br. z uwagi na COVID-19
i przesunięcie terminu realizacji projektu),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, projekt pn. „Speak, sport, click and sing”
w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
o kwotę 21.148,07 zł (odwołanie wyjazdów w br. z uwagi na COVID - 19),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, projekt pn. „Pokaż mi moje Miasto”
w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
o kwotę 27.975,39 zł (odwołanie wyjazdów w br. z uwagi na COVID - 19 i przesunięcie terminu realizacji
projektu),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 27.913 zł (podatek od
towarów i usług (VAT),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacja na finansowanie
rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu o kwotę 7.708 zł,

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 101.913 zł (zabezpieczenie
środków na podatek VAT od aportu do Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. Przedmiotem aportu będzie
5 autobusów o wartości 443.100 zł),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.280 zł
(z przeznaczeniem na remont dróg na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia przez Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 77.708 zł
(zakup usług pozostałych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę ogółem 6.585.804 zł w tym: na
wynagrodzenia z pochodnymi 6.165.400 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany
organizacyjne w m-cu wrześniu br.), na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych
o kwotę 140.404 zł oraz na dotację podmiotową dla szkół podstawowych o kwotę 280.000 zł (wzrost liczby
uczniów),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę
90.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany
organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę ogółem 1.940.000 zł w tym: na wynagrodzenia
o kwotę 70.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu
br.) oraz na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych i niepublicznych o kwotę 1.870.000 zł
(zwiększona stawka dotacji po jej aktualizacji oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 8.000 zł na
dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego (zwiększona stawka dotacji po jej aktualizacji oraz
uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na wynagrodzenia z pochodnymi
o kwotę 35.500 zł (zmiany organizacyjne w stołówkach szkolnych w m-cu wrześniu br.),
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–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego o kwotę ogółem 280.000 zł w tym: na wynagrodzenia 60.000 zł (wzrost
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.) oraz na dotację
podmiotową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 220.000 zł (uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do
końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacja podmiotowa dla szkół
podstawowych 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 ogółem 527.300 zł
w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 307.300 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.) oraz na dotację podmiotową dla szkół podstawowych o kwotę
220.000 zł (zwiększona liczba uczniów
z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.900 zł (zakup energii),

–zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 40.000 zł na
dotację podmiotową dla przedszkoli w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 52.825 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie działań wobec dłużników
alimentacyjnych,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.093,57 zł (dot. zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.) z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie
systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
w roku 2020 oraz w kolejnych latach jego trwałości,

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała
działalność na kwotę 6.750 zł z przeznaczeniem na zakup 64 sztuk akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych
wraz z układami kontroli ładowania do syren Centralnego Systemu Alarmowania Miasta,

–dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność na kwotę 1.766,82 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań
w ramach projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza
Komunalnego” o kwotę 18.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Budowa boisk przy Szkole
Podstawowej Nr 17 (WPF)” o kwotę 160.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)” o kwotę 1.000 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan na zad. pn. „Modernizacja infrastruktury
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)” o kwotę 2.700 zł,

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan na zad. pn. „Przebudowa budynku Publicznego
Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul.
Wykopaliskowa 45 (BO) (WPF) o kwotę 5.200 zł,

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan na zad. pn.
„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących
i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” o kwotę 6.200 zł,

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Przebudowa wałów wokół
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Parku Miejskiego (WPF) o kwotę 29.000 zł,

– zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze, plan na zad. pn. „Budowa nawierzchni alejki
cmentarnej oznaczonej nr 54 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185” o kwotę
102.000 zł (poprawa bezpieczeństwa i dostępności terenu cmentarza dla osób z niego korzystających –
wytyczne Najwyższej Izby Kontroli),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, plan na zad. pn. „Modernizacja pomieszczeń
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)” o kwotę 200.000 zł (w
związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego w bieżącym roku),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Budowa szaletu
samoobsługowego w Parku Przyjaźni” o kwotę 200.000 zł,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan na zad. pn. „Budowa infrastruktury
technicznej” o kwotę 26.200 zł (wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych na terenie zielonych
skwerów),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na
osiedlu Sulisławice” o kwotę 500.000 zł (z uwagi na brak na osiedlu Sulisławice boiska sportowego),

-zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zad. pn. „Udziały dla Spółki
Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki.

Budżet powiatu:

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „SELF-TRUST IN USING TECHNOLOGY”,
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotację celową w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205 /§ 2001/ o kwotę 23.357,01 zł,

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „TAKE ACTION-Enable students to take
action and become active citizens”, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotację celową
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 17.812,69 zł,

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, projekt pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS
AGAINST RACISM AND PREJUDICE”, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 29.660,52 zł,

-zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/
o kwotę 51.744 zł,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat za
mieszkania chronione, wnoszone przez mieszkańców,

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy
z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 36.000 zł,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 10 zł (naliczone odsetki
od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 8.623 zł (z tytułu otrzymanych darowizn od dobrowolnych wpłat
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ofiarodawców),

–dokonuje się zmiany między paragrafami w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 6.000 zł z uwagi na
zmianę w klasyfikacji paragrafów.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, projekt pn. „SELF-TRUST IN USING
TECHNOLOGY”, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 23.357,01 zł (ograniczenia wprowadzone pandemią COVID-19 uniemożliwiły
realizacje projektu),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, projekt pn.: „TAKE ACTION-Enable
students to take action and become active citizens”, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 17.812,69 zł (ograniczenia wprowadzone pandemią
COVID-19 uniemożliwiły realizacje projektu),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, projekt pn.: „STANDING UP FOR
HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” w ramach wydatków na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 29.660,52 zł (w związku z podpisaniem
aneksu do umowy przedłużającym okres realizacji projektu do dnia 31.08.2022 roku),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 59.979,36 zł
(szkolenia pracowników),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę ogółem 1.124.000 zł, w tym:
na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 764.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany
organizacyjne w m-cu wrześniu br.) oraz na dotację podmiotową o kwotę 360.000 zł (uzupełnienie planu na
wypłatę dotacji do końca br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę ogółem 2.197.000 zł, w tym: na wynagrodzenia
z pochodnymi o kwotę 997.000 zł (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne
w m-cu wrześniu br.) oraz na dotację podmiotową o kwotę 1.200.000 zł (zwiększona liczba uczniów w Zespole
Szkół Technicznych w Kaliszu przy ul. Złotej 144a),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000 zł na dotację podmiotową
z uwagi na zwiększoną liczbę słuchaczy oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 211.000 zł na wynagrodzenia
z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.240.000 zł (wzrost wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (dot. zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 51.744 zł w związku z umową o udzielenie dotacji
zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w V Liceum Ogólnokształcącym, w którym
kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.936 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania wynikającego z umowy o udzielenie
dotacji na zakup indywidualnego pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w V Liceum
Ogólnokształcącym, w którym kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 320.800 zł na wynagrodzenia
z pochodnymi (wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zmiany organizacyjne w m-cu wrześniu br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 11.000 zł na dotację
podmiotową w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach
I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
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I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 200.000 zł na dotację podmiotową (zwiększona liczba uczniów
z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz uzupełnienie planu na wypłatę dotacji do końca br.),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 47.043,36 zł z przeznaczeniem na dotację
celową dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Partnera w projekcie Powiatu Kaliskiego pn.
„Zawodowa młodzież”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 8.3.5. WRPO 2014+ (wkład własny
stanowiący 10% wartości przeznaczonych na ten cel środków). Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-
Ostrowska realizuje zadanie pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej
i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach
przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla
9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza”,

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 36.000 zł (na opłacenie
wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania, na zakup materiałów biurowych, opłacenie energii
elektrycznej i cieplnej oraz na zakup usług pozostałych),

-zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000 zł (zapłata za energię elektryczną i cieplną w mieszkaniach
chronionych funkcjonujących przy MOPS w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 180.000 zł na dotację
podmiotową w celu uzupełnienia planu na wypłatę dotacji do końca br.,

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 10 zł (z
tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę
8.623 zł (realizacja celów statutowych Domu Dziecka w Kaliszu),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8.113 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych części do
naprawy samochodów (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami),

-dokonuje się zmiany planu między grupami wydatków w obrębie dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy
społecznej na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS,
na czas rozstrzygnięcia przetargu w ramach projektu Domy Pomocy Bezpieczne w Wielkopolsce, w ramach
którego zostanie zakupiona większa ilość środków ochrony.

Przychody:

–zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 16.068.000 zł.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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