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ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji

1. Prośba  mieszkańców  budynku
przy  ul.  Wodnej  3  o
zamontowanie  monitoringu
miejskiego na skrzyżowaniu ulicy
Wodnej z ulicą Ciasną. 

Odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  do
podmiotu wnoszącego petycję – pismo  SMK-
VI.053.5.2018  z  dnia  14  stycznia  2019  r.  -
informujące,  że  Straż  Miejska  Kalisza  w
okresie  od  13  grudnia  2018 r.  do  8  stycznia
2019  r.  zainstalowała  kamerę  mobilną
obejmującą  rejon  skrzyżowania  ul.  Wodnej  i
Ciasnej.  W  okresie  tym  operatorzy
monitoringu  nie  zarejestrowali  przypadków
zakłócania porządku publicznego.  Dodatkowo
Straż  Miejska  Kalisza  poinformowała,  że
sprawa pozostanie w zainteresowaniu jednostki
oraz  wzięta  będzie  pod  uwagę  w  przypadku
dalszej rozbudowy monitoringu miejskiego.

2. Petycja  w  sprawie  zniesienia
odpłatności za usługi przewozowe
środkami  lokalnego  transportu
zbiorowego w mieście Kalisz dla
osób  rozliczających  podatek
dochodowy od osób fizycznych w
Kaliszu

Odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  do
podmiotu  wnoszącego  petycję  –  pismo
WKM.500.51.2019  z  dnia  6  maja  2019  r.  -
informujące,  iż  uchwałą Rady Miasta Kalisza
nr  XLIX/646/2018  z  dnia  1  marca  2018  r.
wprowadzone  zostały  ulgi  dla  mieszkańców
Kalisza  za  przejazdy  komunikacją  miejską.
Jednocześnie  poinformowano  o  pracach
zmierzających  do  wprowadzenia  kolejnych
udogodnień  w  zakresie  korzystania  z
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji
miejskiej.

3. Petycja w sprawie  wprowadzenia
w  życie  w  urzędzie  Polityki
Zarządzania  Konfliktem
Interesów

W  związku  z  treścią  uzupełnienia  petycji  z
dnia  20  sierpnia  2019  r.  Prezydent  Miasta
Kalisza na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz.  870),  pismem  Nr  WO.152.0003.2019  z
dnia 11 września 2019 r. przekazał petycję wg
właściwości do Rady Miasta Kalisza.



4. Petycja  w sprawie budowy placu
zabaw  wraz  z  mini  boiskiem do
gry w piłkę na osiedlu Korczak

Odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Kalisza  do
podmiotu  wnoszącego  petycję  –  pismo
WRM.152.2.2019 z dnia 8 października 2019
r. - informujące, że z przeprowadzonej analizy
pobliskiego  terenu  wynika,  że  Miasto  Kalisz
nie  dysponuje  w  przedmiotowym  obszarze
działką,  którą  można  by  przeznaczyć  pod
budowę  placu  zabaw  bądź  boiska  do  gry  w
piłkę.  Ponadto  poinformowano,  że  część
omawianego  terenu  znajduje  się  na  obszarze
zalewowym  co  uniemożliwia  prowadzenie  i
realizację inwestycji. 

Ponadto informuję, iż w 2019 roku wpłynęły do Prezydenta Miasta Kalisza trzy dodatkowe

petycje, które rozpatrzone zostały w 2020 roku.
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