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3 4

4 47 379 030,44 21,19

5 3 182 882,30 44,73

6 44 196 148,14 20,41

7 1 288 766,10 2,72

8 546 641,22 34,16

12 367 609,06 78,93

12b 118 680,00 11,63

14 45 292,98 79,92

14b 15 059,18 26,21

15 742 124,88 1,62

17 267 529,66 1,19

17b 38 740,00 84,15

17d 243 995,11 2,76

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zwanym Instytucją Pośredniczącą a
Miastem Kalisz, zwanym Beneficjentem, reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji
rozwojowej na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 395.887,50 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązany
jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 69.862,50 PLN, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych projektu. Źródłem finansowania wkładu własnego jest Fundusz Pracy. W ramach
projektu PUP finansuje stanowiska pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy oraz organizuje specjalistyczne szkolenia pracowników PUP w Kaliszu związanych bezpośrednio z obsługą
bezrobotnych i poszukujących pracy. W związku z zawartą umową poniesiono wydatki w kwocie 367.609,06 zł, w tym dofinansowanie 312.467,70 zł oraz wkład własny finansowany w całości z
Funduszu Pracy w wysokości 55.141,36 zł i wynika z realizowania szczegółowego budżetu projektu "PROFESJONALNI".

Zadanie realizuje Wydział Edukacji. Miasto podpisało umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projetu realizowany jest poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach
podstawowych w Kaliszu. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. Z Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowane będzie 85% wartości projektu, a 15%
stanowić będą środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zajęć edukacyjnych z dziećmi i w 2011 r. zrealizowano część usług
edukacyjnych.

Zadanie realizuje Wydział Edukacji. Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt, umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją
Programu "Uczenie się przez całe życie" oraz Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 będącego beneficjentem programu. Czas realizacji
projektu obejmuje okres od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Środki finansowe wypłacane są w formie ryczałtu. W terminie 60 dni od zakończenia działania, nie później jednak niż do 30.09.2012 r.
Beneficjent zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji raport końcowy, który traktowany będzie jako wniosek o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych. Całość
środków pochodzi z Unii Europejskiej. 

1 020 462,88

Profesjonalni - Wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w 
Kaliszu

2

- wydatki majątkowe 45 717 525,71

Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w 
Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem 
drogowym

60015

Została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Kaliszem – miastem na prawach powiatu na dofinansowanie realizacji projektu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu i Planem Finansowania Projektu stanowiącym załącznik do umowy o
dofinansowanie przewiduje się ponoszenie wydatków związanych z realizacją projektu w następujący sposób: w roku 2011 – 11.465,80 zł, w roku 2012 – 13.554.370 zł, w roku 2013 – 8.625.815
zł. W związku z powyższym w celu dostosowania do zapisów umownych w II półroczu 2011 roku nastąpiła aktualizacja przewidzianych limitów wydatków na lata 2011-2013. 

Zadanie realizuje Wydział Edukacji. Miasto podpisało umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu realizowany jest poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach
podstawowych w Kaliszu. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. Z Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowane będzie 85% wartości projektu, a 15%
stanowić będą środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu multimedialnego.

W 2010 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Kwota dofinansowania: 6.472.417,73 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęto również remont mostu na
kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. 

ZDM

2012 57 450,00

Program sektorowy "Leonardo Da Vinci" będący częścią programu "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą - Caritas Niemcy a
Agencją Narodową. Partnerem programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 "Niezapominajka" w Kaliszu. Celem INPRO jest opracowywanie, testowanie, ustalenie odpowiednich treści i metod dla
rozwoju interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem, jak również dalszej edukacji personelu. Istotą projektu jest interaktywne uczenie się, w ramach którego przedstawiciele różnych
zawodów związanych z opieką nad dzieckiem współpracują ze sobą dążąc do wypracowania wspólnego rozwiązania zadowalającego przedstawicieli wszystkich obszarów. Projekt trwa od
01.10.2010 r. do 30.09.2012 r. Wspólnota Europejska przyznała dotację na rzecz Przedszkola w wysokości nie przekraczającej 15.000 EUR w czterech transzach. 

Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo 
między Polską i Niemcami - Rozszerzenie i poprawienie umiejętności 
komunikacyjnych uczniów w języku obcym i zastosowanie ich w dziedzinie 
społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej i historycznej w Polsce i w 
Niemczech

80130 UM Kalisz 56 671,50

2012 465 750,00

2008 2013

85395 PUP 2009

2010

2012 46 039,00

- wydatki majątkowe 216 506 412,71

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3, (razem)
47 317 860,09

1 600 334,38

22 447 714,66

UM Kalisz 2010

Wydatki 
poniesione             

do 31.12.2011 r.

Stopień 
realizacji 

przedsięwzięcia 
/3:2/

1

Nazwa i cel

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe

Programy, projekty lub zadania (razem)

- wydatki bieżące

223 621 961,81

- wydatki bieżące 7 115 549,10

2012

INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z 
zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym - 
Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem

8 839 133,71

od do

UM Kalisz 2011 2012

Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. 
Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w 
miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

60015

UM Kalisz 2011

ZDM 2010 2012

Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty

80195

Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty

80195

80104

136



3 42

Wydatki 
poniesione             

do 31.12.2011 r.

Stopień 
realizacji 

przedsięwzięcia 
/3:2/

1

Nazwa i cel

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe
od do

17f 191 860,11 1,33

18 0,00 x

19 0,00 x

20 0,00 x

21 46 090 264,34 26,14

22 2 636 241,08 47,80

24 636 241,08 62,67

42 2 000 000,00 44,44

43 43 454 023,26 25,44

45 1 178 597,13 59,57

47 1 325 453,47 33,45

48 949 092,17 21,14

49 64 660,00 1,59

50 7 000,00 0,26

52 1 154 913,00 29,18

52a 6 415 271,68 53,27

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Zakończono roboty budowlane (wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową), zainstalowano monitoring,
wykonano podświetlenie budynku, opracowano projekt modernizacji wnętrz obiektu. Podpisano umowy na modernizację wnętrza Villi Calisia (remont pomieszczeń i łazienek, wymiana instalacji
sanitarnej i elektrycznej, modernizacja klatki schodowej).   

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Na lata 2009-2013 założono realizację przebudowy 12 wylotów kanalizacji deszczowej. Zakończono prace związane z wylotami
kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów w al. Wojska Polskiego (wylot B), ul. Kokanińskiej (wylot C), ul. Stanczukowskiego (wylot F), ul. Rzymskiej (wylot H). Rozpoczęto przebudowę
wylotu poniżej ul. Złotej (wylot N) i w ul. Biskupickiej (wylot D).

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Trwają działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. Wykonano projekt wielobranżowy budowlany
i wykonawczy regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. Opracowano także szczegółowe mapy podziałowe działek, operaty podziałowe, wypisy z ewidencji gruntów,
badanie ksiąg wieczystych, wykazy synchronizacyjne pod wykupy od właścicieli wydzielonych gruntów dla regulacji cieku Piwonka, a także zrealizowano umowy dotyczące wyniesienia podziałów
na grunt, oraz dokonano określenia wartości rynkowej nasadzeń i nakładów na nieruchomościach w rejonie Piwonki.  

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Zaktualizowano dokumentację rekultywacji, opracowano ocenę oddziaływania na środowisko oraz kosztorysy inwestorskie. Do
końca 2011 r. nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej z Urzędu Gminy Ceków Kolonia, co musiało skutkować brakiem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie procedury
przetargowej.   

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków 
Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego

90002 UM Kalisz

2009

Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu 
ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta 
Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego

UM Kalisz 2004

UM Kalisz

Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - 
Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej

3 958 000,00

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Geodezji i Kartografii. W 2011 r. nie zostało zakończone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zaprojektowania dostawy i
wdrożenia technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Dlatego też kwota 7.000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 roku. 

W 2010 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wniosek został umieszczony na liście
rankingowej i skierowany do przeprowadzenia oceny projektu. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozę ruchu. 

92601 UM Kalisz

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Do końca 2010 r. opracowano dokumentację techniczną, wykonano roboty związane z budową budynku biurowego o
powierzchni użytkowej 181,51m2 i modernizacją garażu. Zlecono projekt aranżacji wnętrza trybuny zachodniej wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi, w celu przystosowania stadionu
„Calisia” do wymogów jakim musi odpowiadać obiekt, na którym rozgrywane są mecze II ligi piłki nożnej. W grudniu 2011 r., po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, rozpoczęto roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe. 

2013

92601 UM Kalisz

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy pawilonu administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz wykonano operat wodno-prawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Swędrni z terenu stadionu Włókniarz i terenów przyległych przy Wale Matejki 2-4. Po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego rozpoczęto roboty rozbiórkowe i fundamenty. 

2006 2013 12 043 500,00

2011

2008

90095

Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na 
Wale Matejki - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej

2008

Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z 
zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i środowiska naturalnego

90095 UM Kalisz

4 064 660,00

4 490 000,00

2 707 000,00

2012

2013

5 515 214,72

- wydatki majątkowe 0,00

Remont pustostanów- Systematyczne remontowanie budynków 
mieszkalnych

70001 2014UM Kalisz 2010

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/454/2009Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w
sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, a następnie corocznie porozumieniami przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz
Wsparcia Policji. 

0,00

UM Kalisz

90001

Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) - Poprawa warunków pracy i 
obsługi klientów

75023

2013 3 962 000,00

2013

4 500 000,00

2009 2012 1 978 597,00

170 788 887,00- wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Na realizację programu zawierane są umowy z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych. W latach 2010-2011 na
remonty pustostanów wydatkowano po 1.000.000 zł rocznie.

Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w 
stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji - 
Zapewnienie funkcjonowania Policji

Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z 
budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

- wydatki bieżące

UM Kalisz

2013 14 384 638,34

75405 2010 2012

176 304 101,72

1 015 214,72

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

0,00

- wydatki bieżące

Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. 
Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

60015 ZDM 2009

137
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Wydatki 
poniesione             

do 31.12.2011 r.

Stopień 
realizacji 

przedsięwzięcia 
/3:2/

1

Nazwa i cel

Jednostka 
odpowiedzialna 

lub 
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady 

finansowe
od do

53 14 177 000,00 27,80

55 70 760,00 1,61

57 986 210,00 32,87

59 6 199 600,00 67,39

76 250,00 0,72

61 4 208 582,34 40,76

62 3 756 350,61 8,28

63a 2 558 702,86 79,96

325 580,00 61,95

2011 2012

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Z wykonawcą robót oraz inspektorami nadzoru zawarto umowy na łączną kwotę 427.748,99 zł. 

W 2010 r. zakończono prace projektowe dla I etapu realizacji zadania obejmującego budowę odcinka od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej i odcinka ul. Szerokiej. W 2011 r. uzyskano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzje ZRID udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Kalisza. Wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, zawarto z wykonawcą i inspektorami nadzoru umowy na łączną kwotę 3.461.668,47 zł. Przekazano plac budowy. 

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W 2010 r. zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. Na jego podstawie w 2012 r. zostanie
ogłoszony przetarg na realizację robót. 

Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale 
wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko - 
Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

60016 525 580,002011 2012ZDM

Opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę mostu na rzece Swędrni oraz na przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu do Wału Jana Matejki. Wyłoniono wykonawców robót
budowlanych. Wykonano przełożenie wodociągu pod dnem rzeki Swędrni. Z wykonawcami robót oraz inspektorami nadzoru zawarto umowy na łączną kwotę 2.560.496,86 zł. 

3 200 000,00

2013

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W październiku 2010 r. podpisano umowę z terminem zakończenia budynku dydaktycznego do 31.10.2011, a pozostałych robót
do 31.07.2012. Do końca grudnia 2011 r. wykonano i odebrano budynek dydaktyczny. Ponadto trwają roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej oraz modernizacji i termomodernizacji
istniejącego budynku przy ul. Wąskiej. 

80101

ZDM

Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą 
gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa 
stanu technicznego placówek oświatowych

60015 ZDM

Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z 
oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa 
układu komunikacyjnego miasta

45 358 300,00

2009 2012

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, Miasto Kalisz zobowiązane zostało do przygotowania i sfinansowania
dokumentacji technicznej projektowanego ośrodka radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przeniesienia decyzji
pozwolenia na budowę na Województwo Wielkopolskie jako inwestora zadania. Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną na budowę obiektu. Miasto uzyskało zgodę na
dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz na rozbiórkę budynków kolidujących z projektowaną zabudową. Dokumentacja wraz z pozwoleniem przekazana została inwestorowi zadania, tym
samym Miasto wywiązało się z I części zobowiązania.  

9 200 000,00

2007

W 2010 r. wykonano projekt budowy nowego obiektu mostowego oraz kładki pieszo-rowerowej. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektów. W 2011 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości
916.320,41 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowy: z wykonawcą na kwotę 7.476.698,34 zł oraz z
inspektorami nadzoru inwestorskiego na kwotę 67.842 zł.  

2013 10 325 000,00

2014

2010

2006

10 576 250,00

3 000 000,00

92601

UM Kalisz 2010

4 400 000,00

UM Kalisz

2014

51 000 000,002009 2019

Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. 
Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

Budowa Domu Dziecka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i 
rozwój infrastruktury społecznej

85201 UM Kalisz 2008

UM Kalisz

Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu 
technicznego placówek oświatowych

80130 UM Kalisz

Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK 
KALISZ - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój 
infrastruktury społecznej

85111

60015 ZDM

Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - 
Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

60015

2016

Spółka AQUAPARK KALISZ została utworzona z dniem 28.10.2009 r. Na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekazano w 2009 r. kwotę 2.677.000 zł, w 2010 r. kwotę 3.000.000 zł, w 
2011 r. kwotę 8.500.000 zł. W zamian za przekazane środki finansowe Miatso Kalisz obejmuje udziały w Spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. i systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie 
kapitałowe w Spółce. Przekazywane środki przeznaczone są na finansowanie realizacji inwestycji i budowy obiektów parku wodnego przy ul. Sportowej i Wał Matejki.

Przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania,
uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót, mimo posiadanej dokumentacji. W związku z powyższym
zadanie pozostawiono zarówno w budżecie na 2011 r., jak i w WPF do czasu ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania zadania ze środków unijnych. Zaawansowanie rzeczowe:
opracowana dokumentacja techniczna. 
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