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1. Podstawa
  opracowania

Raport o stanie gminy, który Państwu przedstawiam, to podsumowanie dzia-
łalności Prezydenta Miasta Kalisza w 2021 roku. Dokument obejmuje infor-
macje na temat realizacji polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy 
oraz budżetu obywatelskiego.
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Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, położonym w środkowo-zachodniej 
Polsce na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto jest siedzibą po-
wiatu kaliskiego oraz stanowi główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

Położenie geograficzne sytuuje Kalisz w trójkącie trzech dużych i ważnych 
miast: Poznania, Łodzi i Wrocławia. Od stolicy województwa – Poznania – 
miasto oddalone jest o ok. 120 km i prawie takie same odległości dzielą Kalisz 
od pozostałych dwóch miast. Do stolicy kraju – Warszawy – jest ok. 250 km. 
Odległości od granicy z Niemcami wynosi ok. 290 km, a z Czechami ok. 200 km. 

Pomimo centralnego położenia, Kalisz leży poza głównymi szlakami komu-
nikacyjnymi kraju. Połączenia drogowe zapewniają dwie drogi krajowe oraz 
trzy wojewódzkie: 

• droga krajowa nr 12 (łącząca zachodnią granicę kraju poprzez Głogów, 
Leszno, Jarocin, Kalisz, Sieradz, Radom ze wschodnią granicą), 

• droga krajowa nr 25 (łącząca północny i południowy obszar kraju poprzez 
Bobolice, Bydgoszcz, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Oleśnicę), 

• droga wojewódzka nr 442 (Września, Kalisz), 

• droga wojewódzka nr 470 (Kościelec, Turek, Kalisz), 

• droga wojewódzka nr 450 (Kalisz, Grabów nad Prosną, Opatów).

Drogowe połączenia komunikacyjne Kalisza uzupełniane są przez drogi po-
wiatowe i drogi gminne. 

Dostęp Kalisza do szlaków komunikacyjnych nie jest niezadowalający. Najbli-
żej przebiegającym jest szlak zaliczany do głównych szlaków tranzytowych 
kraju – autostrada A2, położona ok. 45 km na północ od miasta. Przebiega-
jąca w tym kierunku (Konin) droga krajowa nr 25 nie ułatwia jednakże dostępu 
do autostrady, gdyż nie jest drogą szybkiego ruchu. Podobna sytuacja doty-
czy drogi krajowej nr 12 w kierunku Łodzi i dalszej trasy. 

Przez Kalisz przechodzi linia kolejowa nr 14, będąca linią znaczenia państwo-
wego. Łączy ona Warszawę, Łódź, Kalisz i Wrocław. Ze względu na niezbyt 
dobry stan techniczny, nie jest jednak w pełni wykorzystywana. Pociągi 
w relacji Warszawa – Wrocław prowadzone są przez Konin, Poznań i Leszno, 
co automatycznie obniża dostępność kolejową Kalisza. Miasto nie posiada 
również dogodnych połączeń ze stolicą województwa – Poznaniem. Relacje 
realizowane są przez Ostrów Wielkopolski, skąd do Poznania prowadzi linia 
kolejowa nr 272 Kępno – Ostrów Wielkopolski – Pleszew – Środa Wielkopol-
ska – Poznań. Jest to również linia znaczenia państwowego, jednak jej stan 
techniczny jest niezadowalający. 

2. Informacje ogólne
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Kalisz nie posiada własnego portu lotniczego. Najbliżej położonymi realizu-
jącymi międzynarodowe połączenia cywilne są: Port Lotniczy im. Władysła-
wa Reymonta w Łodzi (ok. 105 km), Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu oraz Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Demografia i migracje 
Zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców, odnotowanymi 31.12.2021 roku, 
w Kaliszu mieszkało 93.510 (dane z rejestru mieszkańców) osób. Odnotowuje 
się stały spadek liczby osób zamieszkujących miasto. Od 2017 do 2021 roku 
liczba mieszkańców zmniejszyła się o 4.796 osób. W 2021 r. odnotowano:

• 1.053 urodzenia, 8 mieszkańców obchodziło w minionym roku setne urodziny,

• 1.708 zgonów,

• 364 małżeństwa, w tym 152 śluby cywilne, 172 konkordatowe oraz 40 mał-
żeństw zawartych za granicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego Syste-
mu Rejestrów Państwowych w RP,

• 221 rozwodów.

urodzenia
1.053

mieszkańców
93.510

zgonów
1.708

zawartych
małżeństw

364

Ewidencja ludności
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, 
stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego – 5.869 sztuk.

2. Usuwanie niezgodności – 30.197 sztuk.

3. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 1.158 sztuk.

4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamiesz-
kania cudzoziemców (RZC) i udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 2.038 sztuk.

5. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, któ-
rej wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) i rejestru zamieszkania cu-
dzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny 
wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 2.119 sztuk.

6. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz 
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO – 
101 sztuk.
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Budżet Kalisza na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXIV/507/2020 Rady 
Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 
2021 rok w następujących wysokościach:

• dochody budżetu ogółem 718.097.688,95 zł, z tego: dochody miasta 
499.747.265,92 zł, dochody powiatu 218.350.423,03 zł,

• wydatki budżetu ogółem 733.313.743,33 zł, z tego: wydatki miasta 
494.518.738,77 zł, wydatki powiatu 238.795.004,56 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 15.216.054,38 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet był 12-krotnie zmieniony uchwałami 
Rady Miasta Kalisza i 23-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 41/2021 Prezyden-
ta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w ciągu ubiegłego roku był 34 
-krotnie zmieniony.

3. Informacje finansowe W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2021 roku 
zwiększył się o kwotę 105.538.001,02 zł, tj. o 14,7%, natomiast plan wydatków 
zwiększył się o kwotę 105.277.419,73 zł, tj. o 14,4%. W analizowanym okresie 
planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 260.581,29 zł i stanowił 
14.955.473,09 zł. 

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2021 r., w porównaniu z planem na 
1.01.2021 r., miało przyjęcie do budżetu funduszy w postaci: dotacji celowych 
na zadania bieżące (23,88 mln zł), dotacji celowych na zadania majątko-
we (2,66 mln zł), subwencji ogólnej (31,90 mln zł), środków niewygasających 
z upływem 2020 roku (34,29 mln zł), środków z Funduszu Pracy (0,22 mln zł) 
oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (0,20 mln zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3,80 mln zł), 
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6 mln zł), środków 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (3,8 mln zł), środków prze-
kazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP (0,24 mln zł), środ-
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu (0,12 mln zł), środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 
(3,09 mln zł), dochodów własnych (5,77 mln zł). 

Ponadto w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków 
z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont ul. Rajskowskiej 
w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” 
został zmniejszony plan o 0,3 mln zł, a także w związku ze zmianą harmo-
nogramu realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie 
składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” dofinansowa-
nego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zmniejszono plan o 0,20 mln zł.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydat-
ków na realizację zadań z udziałem środków z UE zmniejszyły się o 9,93 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2021 o kwotę 
105,28 mln zł miało wpływ zwiększenie planu wydatków: 

• na zadania własne o 84,31 mln zł: m.in. transport i łączność (15,28 mln zł), 
gospodarkę mieszkaniową (10,95 mln zł), bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową (0,41 mln zł), kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 
(5,56 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowaw-budżet na 1.01.2021 r. budżet na 31.12.2021 r.

DOCHODY
718.097.688,95 zł

WYDATKI
733.313.743,33 zł

DEFICYT
15.216.054,38 zł

DOCHODY
823.635.689,97 zł

WYDATKI
838.591.163,06 zł

DEFICYT
14.955.473,09 zł
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czą (27,97 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (20,11 mln zł), 
ochronę zdrowia (2,03 mln zł), pomoc społeczną i pozostałe zadania w za-
kresie polityki społecznej (7,17 mln zł), pomoc rodzinie (0,75 mln zł) oraz dzia-
łalność usługową (1,92 mln zł).

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na administra-
cję publiczną o 0,77 mln zł, obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń 
o 4,38 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,79 mln zł:

• na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone usta-
wami o 20,45 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane 
z polityką społeczną (1,11 mln zł), wspieranie rodziny (15,54 mln zł), bezpie-
czeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową 
(0,84 mln zł), rolnictwo (0,12 mln zł), gospodarkę mieszkaniową oraz zadania 
z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego (0,55 mln zł), admi-
nistrację publiczną (0,29 mln zł), oświatę i wychowanie (1,13 mln zł), ochronę 
zdrowia (0,87 mln zł),

• na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej o 0,47 mln zł,

• na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednost-
kami samorządu terytorialnego o 0,05 mln zł.

W ciągu 2021 roku plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwo-
tę 33,09 mln zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego 
kwota ta stanowiła 29,06 mln zł).

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 
62.358.720,26 zł, (tj. 9,3%), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększo-
no o kwotę 43.179.280,76 zł (tj. 90,8%).

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów stano-
wił kwotę 823.635.689,97 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

• dochody bieżące w wysokości 732.885.538,27 zł,

• dochody majątkowe w wysokości 90.750.151,70 zł.

W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 832.416.642,11 zł, co stanowi 
101,1% planu, w tym:

• dochody bieżące w wysokości 756.096.786,02 zł, co stanowi 103,2% planu,

• dochody majątkowe w wysokości 76.319.856,09 zł, co stanowi 84,1% planu.

Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kali-
sza ogółem w 2021 roku przedstawia się następująco (wykres powyżej).

PLAN
823.635.689,97 zł

ogółem miasto powiat

WYKONANIE
236.558.340,18 zł

Realizacja dochodów Kalisza
WYKONANIE
832.416.642,11 zł

WYKONANIE
595.858.301,93 zł

PLAN
584.917.637,13 zł

PLAN
238.718.052,84 zł

dochody
bieżące

9% dochody
majątkowe

91%

Przedstawienie udziału wykonanych dochodów bieżących i majątkowych
w dochodach Kalisza ogółem w 2021 roku.
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W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

• dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 155.288.465,92 zł, co sta-
nowi 99,6% planu,

• dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień z organami administracji rządowej w wysokości 655.179,03 zł, co sta-
nowi 93,5% planu,

• dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub po-
rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
2.521.195,98 zł, co stanowi 97,9% planu,

• dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realiza-
cję zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.531.129,47 zł, 
co stanowi 57% planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 13.827.078,69 zł, tj. 
98,9% planu.

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2021 r. po stronie wydatków stano-
wił kwotę 838.591.163,06 zł.

W wydatkach ogółem:

• wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 700.511.302,88 zł, które zre-
alizowano w kwocie 684.947.093,04 zł (co stanowi 97,8% ustalonego planu),

• wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 138.079.860,18 zł, wykona-
no w kwocie 104.268.108,14 zł (tj. 75,5% planu). 

W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 789.215.201,18 zł (tj. 94,1% 
planu), w tym:

• wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 630.795.748,37 zł, co 
stanowi 92,8% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami w wysokości 155.246.997,28 zł, co stanowi 
99,6% planu,

PLAN
220.882.717,77 zł

ogółem miasto powiat

Realizacja wydatków KaliszaWYKONANIE
789.215.201,18 zł

WYKONANIE
540.668.596,01 zł

PLAN
264.271.692,73 zł

WYKONANIE
248.546.605,17 zł

PLAN
838.591.163,06 zł

PLAN
574.319.470,33 zł

wydatki bieżące wydatki majątkowe

PLAN
700.511.302,88 zł

WYKONANIE
684.947.093,04 zł

PLAN
138.079.860,18 zł

WYKONANIE
104.268.108,14 zł

Realizacja wydatków bieżących
i majątkowych Kalisza
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zadania własne zadania z zakresu
administracji rządowej

i innych zadań
zleconych ustawami

zadania wykonywane
na mocy porozumień

z organami
administracji rządowej

Wykonanie wydatków i dochodów Kalisza

WYDATKI
630.795.748,37 zł

DOCHODY
673.951.801,18 zł

WYDATKI
155.246.997,28 zł

DOCHODY
155.288.465,92 zł

WYDATKI
3.172.455,53 zł

DOCHODY
3.176.375,01 zł

programy finansowane
ze środków UE

WYDATKI
37.179.693,78 zł

DOCHODY
20.531.129,47 zł

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień z organami administracji rządowej w wysokości 655.179,03 zł, co sta-
nowi 93,5% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
2.517.276,50 zł, co stanowi 97,9% planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po-
niesiono wydatki w wysokości 37.179.693,78 zł, co stanowi 89,6% planu.
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Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skar-
bowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) są znaczącymi 
źródłami dochodów własnych Miasta.

Ich wysokość na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

4. Finanse Miasta Kalisza.
Miasta na prawach powiatu

dochody Kalisza
– miasta na prawach powiatu 728.513.826,93 zł

w tym:

dochody własne miasta
z tytułu podatków i opłat lokalnych 103.902.815,18 zł

Pozostałe dochody
Kalisza - miasta
na prawach powiatu
728.513.826,93 zł

Dochody z tytułu
podatków

i opłat lokalnych
103.902.815,18 zł

Dochody Miasta Kalisza (w zł)

Postępowanie przedegzekucyjne i zabezpieczające (w zł)

podatek od nieruchomości,
rolny i leśny

podatek od środków
transportowych

opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

7.944.504,24 zł

7.055.973,39 zł

1.378.014,78 zł

470.793,17 zł

1.269.953,34 zł

421.978,28 zł

1.269.452,36 zł

3.960.053,62 zł

5.440.755,24 zł

83.220,80 zł

1.071.745,79 zł

757.808,86 zł

210.421,98 zł
142.253,51 zł

17.187,63 zł

zaległości
ogółem

zaległości objęte
upomnieniami

zaległości w stosunku,
do których nie można

prowadzić postępowania
egzekucyjnego z uwagi

na jego umorzenie lub upadłość

zaległości objęte
tytułami

wykonawczymi

zaległości zabezpieczone
hipoteką i zastawem

skarbowym
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W 2021 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane 
w łącznej kwocie 103.902.815,18 zł, co stanowiło 102,23% planu.

Na wykonanie planu, oprócz opłat, wpływ miały również prowadzone postę-
powania przedegzekucyjne polegające na wystawianiu upomnień, tytułów 
wykonawczych oraz postępowania zabezpieczające.

Prezydent Miasta Kalisza w 2021 r. wydał 23.271 decyzji dotyczących wymia-
ru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, 3.561 decyzji 
w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, 684 decyzje w za-
kresie podatku rolnego i leśnego, 135 decyzji w sprawie wymiaru podatku od 
środków transportowych.

Ponadto podatnicy złożyli:

• 999 deklaracji na podatek od nieruchomości,

• 3.619 informacji na podatek od nieruchomości,

• 843 deklaracje na podatek od środków transportowych.

W latach 2020-2021 Rada Miasta Kalisza podjęła uchwały umożliwiające 
skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie na-
stępujących uchwał:

• uchwała Nr XXXII/469/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości,

• uchwała Nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją 
barier architektonicznych,

• uchwała Nr XXXII/471/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w spawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części,

• uchwała Nr XXXVIII/557/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje po-
czątkowe,

• uchwała Nr XLV/620/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, 
w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub 
posiadających zieloną fasadę,

• uchwała Nr XLVI/641/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie  zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do 
instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekupera-
tora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Podatek od nieruchomości
65.141.030,13 zł

Opłata targowa
298,00 zł

Pozostałe dochody podatkowe 
(w tym: odsetki, koszty upomnienia)
373.444,48 zł

Opłata skarbowa
1.532.905,75 zł

Opłata
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
29.475.998,12 zł

Podatek od środków
transportowych
6.946.116,27 zł

  Podatek rolny
423.665,43 zł

Podatek leśny
9.357,00 zł
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W 2021 r. podatnicy korzystali ze zwolnień w podatku od nieruchomości na 
podstawie następujących uchwał Rady Miasta Kalisza:

• uchwała Nr XLVI/628/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości,

• uchwała Nr XLVI/629/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w spawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz 
nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,

• uchwała Nr XLVI/630/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzo-
no nowe miejsca pracy,

• uchwala Nr XVII/305/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do 
instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekupera-
tora lub gruntowego wymiennika ciepła.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielo-
ne zwolnienia stanowią pomoc publiczną. W 2021 r. na mocy w/w uchwał 
udzielono pomocy dla 173 podmiotów na łączną kwotę 3.787.284,57 zł.  

Ponadto Prezydent Miasta Kalisza realizuje zadania w zakresie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnym na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 
84.097, dla celów tej opłaty prowadzonych było 10.368 kart kontowych.

W Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1A jest stanowisko informa-
cji podatkowej, przy którym obsługiwani są podatnicy. Uzyskują informacje 
w zakresie podatków i opłat lokalnych, składania deklaracji i innych doku-
mentów, które są sprawdzane pod względem poprawności. W Biurze Ob-
sługi Interesanta znajdują się trzy stanowiska kasowe, przy których petenci 
mogą dokonywać płatności na rzecz Urzędu Miasta Kalisza w formie gotów-
kowej oraz bezgotówkowej.

173   podmioty 3.787.284,57 zł
kwota, na którą udzielono pomoc
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• Wartość netto majątku ogółem w 2021 roku jest wyższa w porównaniu do 
roku poprzedniego o 4,31%, czyli w ujęciu wartościowym o 87.042.793 zł.

• W stosunku do roku ubiegłego nieco wyższa jest wartość rzeczowego ma-
jątku trwałego o 2,4% (kwotowo o 35.219.944 zł) oraz finansowego majątku 
trwałego o 5,45% (kwotowo o 23.955.555 zł). Wartość majątku obrotowego 
wzrosła o 28,28% (kwotowo o 30.426.793 zł).

• Największy udział w strukturze majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwa-
ły (71,16%) oraz finansowy majątek trwały (22%). Udział majątku obrotowego 
gminy w majątku ogółem wynosi 6,54%.

• Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:

Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku 
poprzednim. 

5. Informacje o stanie mienia • Ponad połowa majątku znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych 
– 50,2% (w tym Zarząd Dróg Miejskich – 41,79%). W zarządzie Urzędu Miasta 
znajduje się 42,57% majątku, a 7,22% – zakładów budżetowych. 

• Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
wykonywania posiadania Miasto osiągnęło w roku 2021 dochody w kwocie 
8.715.706,51 zł.

drogi i mosty31,46%

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej26,02%

budynki i lokale17,69%

grunty, w tym prawo
użytkowania wieczystego19,60%

Leśnictwo 13.937,87 zł

Rolnictwo i łowiectwo 650,51 zł

Wykonanie w 2021 r.Wyszczególnione dochody z mienia

Transport i łączność 665.937,26 zł

Gospodarka mieszkaniowa 7.078.199,64 zł

Działalność usługowa 189.613,66 zł

Administracja publiczna 31.981,71 zł

Oświata i wychowanie 38.776,10 zł

Pomoc społeczna 4.605,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 26.585,62 zł

Rodzina 1.750,56 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220,23 zł

OGÓŁEM 8.715.706,51 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
663.448,35 zł
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5.1. Struktura majątku ogółem

Rzeczowy majątek trwały

Finansowy majątek trwały

Należności długoterminowe

Majątek obrotowy

Wartości niematerialne
i prawne

Mienie zlikwidowanych
jednostek

OGÓŁEM

71,16

22,00

0,05

6,54

0,23

0,01

100

Struktura
(%)

1.465.261.550

439.927.540

1.178.177

107.580.372

7.321.680

280.212

2.021.549.531

Stan na
31.12.2020 r.

1.500.481.494

463.923.095

1.069.194

138.007.165

4.831.164

280.212

2.108.592.324

Stan na
31.12.2021 r.

Wartość netto majątku ogółem (w zł)

Mienie w zarządzie
Urzędu Miasta 308.846.673 470.103.665 118.602.714 897.553.052 42,57

Mienie w zarządzie
jednostek

budżetowych,
w tym:

1.047.703.584 0 11.044.619 1.058.748.203 50,21

Placówki oświaty
i wychowania 156.158.205 0 3.661.757 159.819.962 7,58

Straż Miejska 155.404 0 2.009 157.413 0,01

Placówki ochrony
zdrowia i opieki

społecznej
14.013.054 0 3.638.504 17.651.558 0,84

Zarząd Dróg
Miejskich 877.376.921 0 3.742.349 881.119.270 41,79

Pozostałe
jednostki, w tym: 3.539.691 0 1.008.168 4.547.859 0,22

Instytucje kultury 3.539.691 0 1.008.168 4.547.859 0,22

OSRiR 61.083.232 0 892.005 61.975.237 2,94

RAZEM 1.500.481.494 470.103.665 138.007.165 2.108.592.324 100

Zakłady
budżetowe, w tym: 140.391.546 0 7.351.664 147.743.210 7,01

MZBM 79.308.314 0 6.459.659 85.767.973 4,07

Rzeczowy
majątek

trwały [zł]

Pozostały
majątek

[zł]
Majątek

obrotowy [zł]
Razem

[zł]
Struktura

(%)

rzeczowy majątek trwały
1.500.481.494 zł

majątek obrotowy 138.007.165 zł

należności długoterminowe
1.069.194 zł

finansowy majątek trwały
463.923.095 zł

wartości niematerialne i prawne
4.831.164 zł

mienie zlikwidowanych jednostek
280.212 zł

Struktura wartości netto majątku wg stanu na 31.12.2021 r.
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5.2. Spółki z udziałem Miasta

Kapitał zakładowy zgodny z uchwałami podjętymi w 2021 roku przez Zgromadzenie Wspólników.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o

46.461,00 46.461,00

Kapitał zakładowy
Miasta Kalisza

(w tys. zł)

Udział
Miasta Kalisza

(w %)

Kapitał zakładowy
spółki (w tys. zł)

100

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.

15.487,50 15.487,50 100

Aquapark Kalisz Sp. z o.o.

51.076,00 51.076,00 100

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z. o.o.

4.520,00 4.520,00 100

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. 5.860,00 5.860,00 100

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

117.720,00 117.720,00 100

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 49.375,00 4.326,00 8,76

Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o.

19.330,00 684,00 3,54

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A.

110.354,00 18.603,00 16,86

Giełda Kaliska Sp. z o.o.

524,62 209,00 39,84

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

473,00 206,50 43,66

WSK PZL Kalisz S. A. 65.849,50 621,04 0,94

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Zachodni” Sp. z o.o. 70.997,40 3.000,00 4,23

OGÓŁEM 558.027,97 268.774,04
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5.2.1. Jednoosobowe Spółki Miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Statutowym celem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z/s w Kaliszu jest zapewnienie ciągłości powszechnej dostępności 
dostaw wody, odbioru ścieków oraz odbioru wód opadowych i roztopowych 
zlewnii kanalizacji ogólnospławnych na terenie Miasta Kalisza. Spółka działa 
na podstawie zezwolenia nr WIMK 7033/17/02 z 27 sierpnia 2002 roku wy-
danego przez Zarząd Miasta Kalisza oraz Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza przyjętego uchwałą 
nr XLIII/606/2021 Rady Miasta Kalisza z 30 września 2021 roku.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności głównymi przedmiotami podstawo-
wej działalności Spółki są: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z) 
oraz pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z). W ramach tej dzia-
łalności Spółka prowadziła zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków od mieszkań kaliszan, z czego pozyskała przychody stanowiące 89,9% 
wartości ogółem. W ramach działalności taryfowej Spółka pozyskała przy-
chody z tytułu dodatkowych opłat za przekroczenia dopuszczalnych para-
metrów ścieków przemysłowych w wysokości stanowiącej 2,25% przychodów 
ogółem. Spółka prowadziła także hurtową sprzedaż wody i ścieków dla gmin 
ościennych, z której przychody stanowiły 3,6% ogółu. W roku 2021 przedmio-
tem działalności PWiK były również inne usługi branżowe określone w Umo-
wie Spółki. Obejmowały one kompleksową obsługę klientów oraz poprawia-
ły efektywność gospodarowania majątkiem niezbędnym do realizacji celów 
statutowych Spółki, jak usługi: sprzętowo-transportowe, laboratoryjne, roboty 
sieciowe i wodomierzowe, projektowe i techniczne, konserwacji kolektorów 
Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” i obsługę fontanny miejskiej.  Z tego tytułu 
Spółka osiągnęła przychody stanowiące 1,26% ogółu sprzedaży. 

Usługa bieżącej konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, realizo-

wana na mocy umowy z miastem Kalisz, stanowiła 1,0% wartości przycho-
dów. W roku bilansowym Spółka rozpoczęła działalność w zakresie odbioru 
i transportu odpadów komunalnych. 

Odpady wielkogabarytowe były odbierane z nieruchomości zamieszkałych, 
z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych, położonymi na terenie mia-
sta Kalisza. Ponadto Spółka realizowała usługę polegającą na ustawieniu 
pojemników na odpady oraz odbiorze i transporcie odpadów komunalnych 
z terenu Cmentarza Komunalnego, przy ul. Poznańskiej 183-185 i Cmentarza 
Wojskowego, przy ul. Żołnierskiej 24 w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem 
odebranych odpadów. Dodatkowe przychody z tytułu dzierżawy terenu dla 
Miasta Kalisza pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po-
zwoliły na osiągnięcie łącznie przychodów z tytułu gospodarki odpadami 
komunalnymi stanowiących 1,6% ogółu sprzedaży. 

Klienci naszą firmę oceniają przez pryzmat świadczonych usług – głównie 
usuwanie awarii oraz długość przerw w dostawie wody.

W ostatnich latach odnotowywany jest niski poziom awarii sieci. To efekt 
prac remontowych i modernizacyjnych oraz wymiany przyłączy stalowych na 
polietylenowe. W efekcie prowadzonego od lat programu, łączna długość 
posiadanych przez PWiK Sp. z o.o. przyłączy stalowych i żeliwnych zmalała 
z 5,25 km w 2020 r. do 3,07 km w 2021 r., co stanowi zaledwie 2,5% długości 
wszystkich przyłączy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/258/2019 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopa-
da 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i moderni-
zacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 
z późniejszymi zmianami – Spółka wykonała w 2021 roku założenia inwesty-
cyjne wymienione w dziale 7.9. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 
– PWiK.
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 „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Spółka z o.o.”

Aktualne zasoby Spółki obejmują 23 budynki mieszkalne – wielorodzinne. 
Łączna liczba mieszkań wynosi 1.204, w których zamieszkuje 2.705 osób. 

W 2021 r. KTBS Sp. z o.o. rozpoczęło realizację inwestycji mieszkaniowej przy 
ulicy Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu. W ramach zadania powstaną dwa budynki 
wielorodzinne, czterokondygnacyjne wraz z parkingiem, placem zabaw oraz 
zagospodarowaniem terenów zielonych. Łącznie wybudowanych zostanie 
28 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych, pod wynajem w systemie TBS. 
Regulamin przydziału mieszkań, zgodnie z którym Komisja Mieszkaniowa 
przy Prezydencie Miasta Kalisza wyłoniła przyszłych najemców, zawiera pre-
ferencje dla młodych osób z dziećmi. 

Finansowanie kosztów inwestycji odbywa się przy udziale bezzwrotnych 
grantów, które Miasto Kalisz pozyskało z rządowych programów mieszkanio-
wych, w tym:

• 2.507.054,77 zł ze środków pochodzących ze wsparcia, jakie Miasto Kalisz 
otrzymało z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji,

• 811.000,00 zł ze środków pochodzących ze wsparcia, jakie Miasto Kalisz 
otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację 
inwestycji.

Rok 2021 był dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Ka-
liszu kolejnym trudnym rokiem, w którym Spółka borykała się z procedurą tary-
fową (przygotowaniem wniosku wraz z projektem taryfy i dalej jej weryfikacją 
przez Wody Polskie). Od momentu złożenia wniosku (do 9 lutego 2021 r.) do dnia 
wejścia taryfy w życie upłynęło 7 miesięcy. W tym czasie Spółka z uwagi na 
ograniczone przychody taryfowe minimalizowała koszty działalności. W sto-
sunku do planu na rok 2021 Przedsiębiorstwo nie osiągnęło zakładanych ilości 
i wartości przychodów (97,8% planu). Wcześniejsze założenia oparto na wielko-
ściach uwzględnionych we wniosku taryfowym, w którym przyjęto wzrost ceny 
wody i ścieków od 12 czerwca 2021 r. Przedłużający się proces weryfikacji i za-
twierdzenia taryfy opóźnił uzyskanie wyższych przychodów. Dodatkowo istot-
nym czynnikiem w branży były warunki pogodowe – znacznie większa ilość 
opadów niż w latach poprzednich co skutkowało wysokimi kosztami odbioru 
i oczyszczania ścieków przez Spółkę Wodno-Ściekową „Prosna”. 

mieszkań1.204budynki mieszkalne
- wielorodzinne23
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koniec III kwartału 2021 roku, Spółka zreorganizowała istniejącą nieformal-
ną strukturę i wprowadziła do oferty nie tylko indywidualnej nauki pływania, 
ale przede wszystkim grupowe zajęcia. Pod koniec 2021 roku w zajęciach 
uczestniczyło ponad 300 osób.

W drugiej połowie 2021 roku można zauważyć, że aktywność gospodarcza 
powoli nabrała dynamiki, o czym świadczą wyniki frekwencji osób korzysta-
jących z usług AQUAPARK KALISZ. W III kwartale 2021 roku obiekt odwiedziło 
127.746 osób, więcej o 7% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. O wiele 
pozytywniej prezentuje się porównanie IV kwartału, w 2021 roku w tym okre-
sie średnio dziennie z basenów wewnętrznych skorzystało 667 osób, a w 2020 
jedynie 349. Wprowadzenie grupowej i indywidualnej nauki pływania, zinten-
syfikowanie liczby zajęć aqua aerobik i aqua baby było odpowiedzią Spółki 
na rosnący popyt na te usługi, ale spowodowało również bardzo duże obło-
żenie basenu i brak możliwości dalszego rozwoju tej grupy usług.

Popyt na sportowy basen z torami pływackimi jest o wiele wyższy niż zaso-
by jakimi obecnie dysponuje Spółka. Aby zniwelować ten dysonans, Spółka 
aranżuje zajęcia zorganizowane w strefie rekreacyjnej, jednakże podkreślić 
należy, że nie zapewnia to najwyższych standardów prowadzenia nauki pły-
wania czy aqua aerobiku. Dlatego Zarząd Spólki podjął decyzję o budowie 
nowej pływalni spełniającej wszystkie standardy użytkowe,  a także głownie 
sportowe, zgodne z wymogami FINA – Światowej Federacji Pływackiej. Po-
zwoli to na organizację profesjonalnych zawodów rangi ogólnopolskiej. Nowy 
basen będzie stanowił rozszerzenie usług świadczonych przez Spółkę AQU-
APARK KALISZ, której misją jest tworzenie wyjątkowego miejsca dla klientów, 
społeczności lokalnej Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, w obszarze 
rekreacji i wypoczynku, sportu oraz zdrowia. I to właśnie w trendach sporto-
wego i aktywnego trybu życia skupi swoją działalność nowy obiekt. W obiek-
cie zaplanowano basen sportowy o wymiarach wewnętrznych 25 m x 20,4 m 
z ośmioma torami pływackimi oraz basen do nauki pływania z ruchomym 
dnem o wymiarach wewnętrznych 15 m x 7,5 m z trzema torami. 

Kompleks wybudowany zostanie na obszarze blisko 4,5 tys. m2, a sam bu-
dynek będzie miał powierzchnię około 1800 m2. Przy obiekcie znajdzie się 
również parking i wodny plac zabaw. Planowana inwestycja jest w pełni 
uzasadniona społecznie i ekonomicznie. Spółka AQUAPARK KALISZ została 

„AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o.

Podstawową działalność Spółki AQUAPARK KALISZ stanowią usługi nie tylko ba-
senowe, ale także saunarium, kręgielnia, siłownia i fitness a także dzierżawione 
od Miasta Kalisza, lodowisko. Spółka kieruje kompleksową ofertę do wszystkich 
grup wiekowych, mieszkańców regionu w promieniu 50 km od Kalisza.

Pandemia wirusa COVID-19 a co za tym idzie wprowadzenie ograniczeń 
w działaniu wielu gospodarek na świecie, w tym polskiej, rządowe obostrze-
nia i lockdown zmieniła uwarunkowania ekonomiczne i ograniczyła wskaźniki 
konsumpcji. Kryzys związany z koronawirusem stanowi wyzwanie dla euro-
pejskiej i polskiej gospodarki już od marca 2020 roku, a jego konsekwencje 
stały się niezaprzeczalnie przyczyną gorszego rocznego wyniku Aquapark 
Kalisz Sp. z o. o. Perspektywy wzrostu gospodarczego są w dalszym ciągu 
determinowane przez pandemię. Przez część roku 2021 Spółka znajdowała 
się w hibernacji gospodarczej, walcząc jednocześnie o utrzymanie spraw-
ności technologicznej zarządzanych obiektów, jak również utrzymania miejsc 
pracy. Obiekt zarządzany przez Spółkę był czynny w roku 2021 przez 213 dni 
w ścisłym reżimie sanitarnym (z możliwością obłożenia na poziomie 75%, 50% 
a w IV kwartale poziom ten wyniósł 30%).

Od drugiego kwartału 2021 roku można było zaobserwować wzrost wskaź-
ników popytowych na usługi Spółki wśród mieszkańców Kalisza i regionu. 
Podobnie jak w poprzednich latach, działalności Spółki w dużej mierze do-
tyczyła grup zorganizowanych. Kolejny rok Spółka realizuje Program Miasta 
Kalisza „Karta Dobrego Ucznia”, w którym świadczy usługi polegające na 
korzystaniu z basenów i lodowiska, są one skierowane do zdolnych uczniów 
z kaliskich szkół. Uczniowie z rosnącą intensywnością korzystają z przywile-
jów programu. Zajęcia w wodzie kontynuują wychowankowie klas trzecich. 
Jednym z priorytetów w ogólnych założeniach Spółki są zajęcia zorganizo-
wane, dedykowane poszczególnym grupom społecznym. Zajęcia grupowe 
organizowane w całym obiekcie, nie tylko na basenie, ale również w klubie 
fitness czy na kręgielni. Cieszą się one rosnącą popularnością, stąd ich cią-
gły rozwój. Od kilku lat można zaobserwować coraz większe zainteresowa-
nie zajęciami Aqua Baby, nauką pływania czy Aqua Aerobik. Dlatego pod 
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powołana w celu prowadzenia działalności nastawionej na rozwój infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej. Budowa krytej pływalni wpisuje się w ramy 
strategii rozwoju Miasta Kalisza, a Spółka dysponuje niezbędnym zapleczem 
merytorycznym, aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

Skutki gospodarcze kryzysu związanego z koronawirusem Spółka odczuwała 
przez cały 2021 rok. Choć wyniki finansowe w 2021 roku były lepsze niż w roku 
ubiegłym, to i tak nie wróciły do poziomu przychodów z roku przed pande-
mią, czyli do 2019.

W 2021 roku z usług Spółki skorzystało łącznie 273.258 osób, to jest nadal 
o 50% mniej niż w całym roku 2019. Wykres poniżej przedstawia jak kształto-
wała się frekwencja w  poszczególnych miesiącach roku 2021.

W 2021 roku Spółka osiągnęła przychód wyższy niż w 2020 o 21%. Wynik taki 
zmniejszył spadek przychodów w stosunku do tych osiągniętych w 2019 roku.

Spółka od rozpoczęcia działalności, czyli od 2012 roku notowała w każdym 
roku funkcjonowania wzrost liczby osób korzystających z jej usług. Wraz ze 
wzrostem liczby odwiedzin wzrastały przychody Spółki. Sytuacja zmieniła się 
diametralnie w 2020 roku i trwała również w 2021. 
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Liczba osób korzystających z usług
Aquapark Kalisz w 2021 r. [w tys.]
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Klienci korzystający z usług AQUAPARK KALISZ najchętniej wybierają usługi 
basenowe. Łącznie z basenami zewnętrznymi ich liczba stanowi 71% wszyst-
kich klientów Spółki. 

Rok 2021 zakończył się działaniami skupionymi na walce ze skutkami lock 
-downów i dostosowaniem oferty do aktualnych przepisów prawa i reżimu 
sanitarnego. Spółka położyła nacisk aby pomimo trudnej sytuacji oferowane 
usługi były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania najbardziej wymaga-
jących gości w zakresie rozrywki, rekreacji, sportu i zdrowia. 
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Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu to spółka komunalna, w której 
100% udziałów posiada Miasto Kalisz. 

Rada Miejska Kalisza powierzyła KLA Sp. z o.o. uchwałą nr LVI/757/2010 z dnia 
28 października 2010 r. wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie lo-
kalnego transportu zbiorowego, w tym na obszarze gmin, z którymi Miasto 
Kalisz zawarło międzygminne porozumienia komunalne.

Podstawową działalnością KLA Sp. z o.o. jest więc wykonywanie przewozów 
osób w kaliskiej komunikacji miejskiej, także na obszarze gmin ościennych.

Pozostałe uchwały Rady Miasta Kalisza

• Uchwała Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 
roku w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie 
Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia ze zmianami 
(Uchwała nr XXXIV/436/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.; 
Uchwała nr L/665/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r.; Uchwała 
Nr X/129/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.)

• Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym ze zmianami: (Uchwała Nr XVIII/311/2019 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie)

• Zarządzenie Nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez operatora publicz-
nego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kali-
sza oraz Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 
2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat po-
bieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych miasta Kalisza.

Spółka realizuje również przewozy szkolne, polegające na zapewnieniu 
uczniom niepełnosprawnym, objętym kształceniem specjalnym, bezpłatne-
go transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły podstawowej lub gimna-
zjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową lub upośledzeniem umy-
słowym, także do szkoły ponadgimnazjalnej. W wakacyjne weekendy, na 
zlecenie Miasta Kalisza, Spółka obsługuje linie turystyczne. 

KLA legitymuje się licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowe-
go osób oraz szeregiem zaświadczeń na wykonywanie publicznego trans-
portu zbiorowego w ramach 25 linii komunikacyjnych.

Spółka dodatkowo świadczy usługi wynajmu autobusów dla klientów zewnętrz-
nych na przewozy okazjonalne oraz powierzchnie reklamowe. Dodatkowo Spół-
ka świadczy również usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodo-
wej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie usług: obsługi księgowo-finansowej i klienta, 
kontroli przewozów, napraw taboru, tankowania i mycia autobusów. 

Głównym przedmiotem działalności Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
w roku 2021 było świadczenie usług przewozu osób w ramach lokalnego 
transportu zbiorowego.

25 linii
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

Kalisz - 21 linii
Ostrów Wlkp. - 1 linia
Opatówek - 3 linie

długość wszystkich linii autobusowych
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

Kalisz - 310,15 km
podmiejskie - 70 km

380,15 km

liczba przejechanych wozokilometrów

kilometry eksploatacyjne - 3.341.863 km
wynajem - 73.913 km

3.415.776 km

148,35 km

długość tras
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

trasy miejskie - 80,65 km
trasy wiejskie - 67,7 km

KaliszOstrów Wlkp.
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Aktualny system sprzedaży biletów

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w swojej ofercie sprzedaży posiadają 
zarówno bilety jednorazowe jak i okresowe, z podziałem na bilety normalne 
(100%) i ulgowe (50%). Te pierwsze uprawniają pasażerów do jednorazowe-
go przejazdu autobusem na jednej dowolnie wybranej linii. Natomiast bilety 
okresowe do dowolnej liczby przejazdów wszystkimi autobusami. 

KLA Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym oferowała następujące formy za-
kupu biletów: bilet papierowy, bilet zakupiony u kierowcy, karta elektroniczna 
imienna, karta elektroniczna na okaziciela, Kaliska Karta Mieszkańca, bilet 
opłacony przez telefon Smartfon, bilet zakupiony w biletomacie, bilet opła-
cony przez Internet.

Kaliskie Linie Autobusowe posiadają w swojej ofercie karty elektroniczne. 
Karty dostępne są formach:

• na okaziciela – służąca jako „elektroniczna portmonetka”, umożliwiają-
ca opłaty za przejazdy jednorazowe,

• imienna – umożliwiająca korzystanie z biletów okresowych i jednorazowych.

Dodatkowym nośnikiem możliwości zakupu biletu jest Kaliska Karta Miesz-
kańca. Program „Kaliska Karta Mieszkańca” adresowany jest do mieszkań-
ców Miasta Kalisza, rozliczających się z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają 
dochód czy nie. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania ze zniżek, 
rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych przez Miasto Kalisz oraz oferowa-
nych przez partnerów przystępujących do programu. Kaliskie Linie Autobu-
sowe Sp. z o.o. są również partnerem tego programu oferując pasażerom 
ulgi przy zakupie biletów.

Szacuje się, iż Spółka w roku 2021 łącznie przewiozła 4,481 mln pasażerów, 
co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza wzrost o 282 tys. pasażerów 
(tj. o 7 %). W tym według szacunkowych danych posiadanych przez Spółkę 
z komunikacji bezpłatnej w roku 2021 skorzystało ok. 1,718 mln pasażerów, co 
w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza wzrost o prawie 131 tys. pasa-
żerów (tj. o 8,28%).

4,481 mln pasażerów ogółem

1,718 mln pasażerów skorzystało z bezpłatnej komunikacji

szacunkowe dane KLA:

Poniżej, w tabelach zostały przedstawione szczegółowe dane o liczbie zare-
jestrowanych przejazdów w roku 2021. Dane te nie uwzględniają pasażerów, 
którzy korzystali z komunikacji bezpłatnej.

Liczba rejestrowanych przejazdów wg formy zakupu biletu [wg liczby osób]

bilet papierowy 1.143.346

2020

mobilet 224.050

zbiletem.pl 160.744

biletomaty 333.963

RAZEM 2.612.157

SPOKE - System pobierania opłat
kartą elektroniczną

750.054

1.227.098

2021

352.219

183.432

438.436

2.762.594

548.112

mPay - 13.297
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Praca przewozowa

Do prowadzenia swojej działalności Spółka na 31.12.2021 r. posiadała w in-
wentarzu 71 autobusów (w tym: 4 pojazdy do przewozu osób niepełnospraw-
nych). Z eksploatacji wycofane zostały 3 pojazdy. Tym samym w eksploatacji 
pozostało 68 pojazdów: 64 autobusy do obsługi sieci komunikacyjnej, 4 po-
jazdy do obsługi przewozów szkolnych.

Wszystkie autobusy spółki pozwalają na bezpłatny dostęp do Internetu.

50% autobusów będących w eksploatacji spółki jest z rokiem produkcji po-
niżej 4 lat. Tabor naszej Spółki w 49% stanowią pojazdy posiadające silniki 
spełniający najnowszą obowiązującą w UE normę ekologiczną Euro 6.

64 autobusy 4
pojazdy do obsługi
przewozów
szkolnych
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu 
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. zlokali-
zowane jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Siedziba 
Spółki znajduje się w Kaliszu. 

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie prowadzenie krajowego i mię-
dzynarodowego przewozu osób, w tym:

• regularnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie międzynarodowym,

• transport osób w tzw. przewozach zamkniętych (dzieci do szkół i pra-
cowników do pracy).

PKS w Kaliszu legitymuje się licencją na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób, a także licencją na wykonywanie międzynarodowego au-
tobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób oraz wieloma ze-
zwoleniami, na podstawie których Spółka wykonuje regularny przewóz osób 
w krajowym transporcie drogowym. 

Działalność przewozowa Spółki ma przede wszystkim charakter regionalny 
i w znacznej części skoncentrowana jest na terenie Kalisza i powiatu kaliskie-
go.  Poza wymienioną wyżej działalnością Spółka świadczyła usługi związane 
z transportem, w tym badania techniczne wykonane w Stacji Kontroli Pojazdów.

Spółka nie prowadzi usług przewozu rzeczy i spedycji.

Na 31.12.2021 r. – 100 % udziałów Spółki obejmowało Miasto Kalisz tj. 58.600 
udziałów Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości no-
minalnej 5.860.000 zł. W 2021 roku nie nastąpiła zmiana kapitału zakładowe-
go (podstawowego).

W roku 2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKS w Kaliszu 
Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wniesieniu dopłat do kapitału własnego Spółki 
celem pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 499.858,00 zł.

Wpływ pandemii na zadania Spółki
Rok 2021 był kolejnym okresem trwających restrykcji w transporcie publicz-
nym związanych z  pandemią COVID-19 i bardzo trudnym czasem dla pu-
blicznego przewoźnika, jakim jest PKS w Kaliszu. Problemy związane z ciągłą 
potrzebą pełnej reorganizacji funkcjonowania spółki i nagły spadek liczby 
pasażerów to największe punkty „epidemicznego bilansu strat”. Od po-
czątku pandemii transport publiczny realizowany przez PKS w Kaliszu zaczął 
borykać się z problemami organizacyjnymi. Wskutek restrykcji praktycznie 
z dnia na dzień wystąpiła konieczność zawieszenia większości kursów i li-
nii. W sposób nagły zainteresowanie korzystaniem z komunikacji publicznej 
spadło niemalże do zera. 

615.992 osób
liczba posażerów wg rodzaju komunikacji

komunikacja regularna - 539.028
wynajem autobusów - 76.964

539.028 osób
liczba posażerów wg rodzaju
zakupionego biletu

bilety jednorazowe - 174.456 osób
bilety miesięczne - 364.572 osób

176 kursów

liczba dziennych
kursów PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

kursy dalekobieżne - 0
kursy podmiejskie - 176

1.684.080 km

liczba przejechanych kilometrów
wg rodzaju jazdy

komunikacja - 1.564.783 km
przewozy okazjonalne - 92.189 km
dojazdy - 27.108 km
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Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

Akt założycielski Spółki podpisano 28.06.2011 r. na podstawie uchwały 
Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Kalisza z 26.05.2011 r. Uchwała Rady Miejskiej Ka-
lisza określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Kaliszu zmierzają-
ce do osiągnięcia celu publicznego z zakresu sportu:

• stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków 
uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych,

• upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miasta Kalisza,

• promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,

• promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla roz-
woju sportu. 

Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o. o. działała w niezmienionej strukturze 
formalno-organizacyjnej, realizując zadania z zakresu sportu jako swój cel 
statutowy. Na część z nich pozyskuje dotacje z budżetu Miasta Kalisza. Klub 
nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie prowadzi działalności gospodarczej, 
a uzyskiwane wpływy od sponsorów przeznacza w 100% na realizację swych 
celów statutowych. W strukturach Klubu znajdują się dwie profesjonalne dru-
żyny rozgrywające mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce, tj. 
PGNiG Superlidze – piłka ręczna mężczyzn oraz TAURON Lidze (dawniej Lidze 
Siatkówki Kobiet) – piłka siatkowa kobiet. Klub prowadzi również II  Ligę Kobiet 
– zaplecze Ligi Siatkówki Kobiet oraz 6 drużyn młodzieżowych. W 2021 roku w 
porozumieniu z Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości, Klub zgłosił do roz-
grywek Związku Piłki Ręcznej w Polsce zespół II Ligi Kobiet w piłce ręcznej.

Klub Energa MKS Kalisz jest jednym z trzech klubów w Polsce, który jedno-
cześnie ma dwie sekcje występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych 
w kraju. Coraz lepsze wyniki zawodników z Kalisza sprzyjają zainteresowaniu 
fanów sportu oraz mediów w całej Polsce. Dzięki występom szczypiornistów 
w PGNiG Superlidze oraz siatkarek w TAURON Lidze, Miasto Kalisz jest pro-
mowane w dwóch największych stacjach telewizyjnych w kraju. Mecze piłki 
ręcznej transmitowane są od września 2019 roku – w TVP Sport. Spotkania 
siatkarek niezmiennie relacjonuje Polsat Sport. Szeroki dostęp kibiców do 
tych programów sprawia, że oglądalność wciąż rośnie – jeden mecz drużyn 

Energi MKS Kalisz na żywo potrafi przyciągnąć przed telewizory ponad 100 
tysięcy kibiców.

Miasto Kalisz promowane jest jako „Sponsor Strategiczny” klubu. Dzięki temu 
logo miasta pojawia się na niemal wszystkich materiałach promocyjnych, 
które powstają za pośrednictwem Energi MKS Kalisz. Są to m.in. naklejki na 
parkiecie (zarówno na meczach telewizyjnych, jak i tych nietransmitowa-
nych), bandy statyczne, gazetki dla kibiców (udostępniane obecnie w wersji 
mobilnej), plakaty, grafiki meczowe w mediach społecznościowych, papier 
firmowy klubu, teczki, bandy LED, ścianki medialne.

Co ważne, logo Miasta Kalisza jako sponsora strategicznego widnieje rów-
nież na strojach klubowych zawodników oraz sztabów szkoleniowych wszyst-
kich sekcji klubu, nie tylko na strojach meczowych, ale także na bluzach czy 
koszulkach polo.

W roku 2021, Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o., zorganizował w roli go-
spodarza ponad 35 meczów w najwyższych klasach rozgrywkowych w Pol-
sce oraz ponad 70 meczów i turniejów w ramach Wielkopolskiego oraz Pol-
skiego Związku piłki siatkowej i piłki ręcznej. Dzięki reklamom z logo Kalisza, 
które eksponowane są podczas każdego spotkania oraz na strojach zawod-
ników, szacowana wartość ekwiwalentu reklamowego dla Miasta Kalisza, 
jako sponsora strategicznego klubu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wynio-
sła ponad 7 milionów złotych (dane pochodzą z badań przeprowadzonych 
przez Pentagon Research i Sponsoring Insight na zlecenie Polskiej Ligi Siat-
kówki i PGNiG Superligi).

Przed startem sezonu 2021/2022 Miejski Klub Sportowy Kalisz w ramach szkolenia 
sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego zgłosił do rozgrywek:

• 85 zawodniczek sekcji piłki siatkowej w rozbiciu na poszczególne kate-
gorie wiekowe: młodziczka – 33 zawodniczki, kadetka – 15 zawodniczek, 
juniorka – 18 zawodniczek, III liga – 19 zawodniczek, zgłoszonych do sys-
temu Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. 

• 27 zawodników zgłoszonych do systemu rozgrywek Wielkopolskiej Ligi 
Juniorów Związku Piłki Ręcznej w Polsce.  

Zakładanymi celami Spółki, które udało się osiągnąć były: 

• promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta Kalisza,



25Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

• stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków 
uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych,

• promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla roz-
woju sportu,

• szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i piłce ręcznej 
chłopców,

• popularyzacja piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,

• zaktywizowanie kaliskich szkół do pracy z uzdolnioną młodzieżą,

• podniesienie poziomu sprawności motorycznej dzieci i młodzieży szkół kali-
skich,

• umożliwienie uczniom kaliskich szkół samorealizacji w sporcie,

• nabywanie przez zawodników wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczą-
cej samokontroli treningu sportowego,

• zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową oraz 
piłkę ręczną,

• kontynuacja wieloletniej tradycji miasta Kalisza w dyscyplinach sporto-
wych jakimi są: piłka siatkowa oraz piłka ręczna.

Wszystkie założenia, w tym promocja Miasta Kalisza oraz Gminy Kalisz zo-
stały zrealizowane na najwyższym poziomie. Ponadto Miejski Klub Sportowy 
Kalisz Sp. z o. o. w roku 2021 wspierał również akcje społeczne i charytatywne 
przekazując na licytacje: koszulki i piłki meczowe z autografami sekcji piłki 
ręcznej oraz piłki siatkowej, gadżety klubowe.

Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o. o. realizuje działania objęte wnioska-
mi o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na realizację zadań w zakre-
sie rozwoju sportu, w związku z tym Klub złożył do Wydziału Kultury i Sztuki, 
Sportu i Turystki Urzędu Miasta Kalisza 10 sprawozdań/rozliczeń za rok ubie-
gły. Sprawozdania dotyczyły zadań realizowanych w zakresie rozwoju sportu 
z dotacji z budżetu Miasta Kalisza, tj.:

1. „Udział kaliskiego zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG Su-
perligi”,

2. „Udział kaliskiego zespołu piłki siatkowej kobiet w rozgrywkach Ligi Siat-
kówki Kobiet”,

3. „II liga piłki siatkowej kobiet”,

4. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej 
dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 18 Kalisz) w ramach szkole-
nia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego”,

5. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej 
dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 17 Kalisz) w ramach szkole-
nia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego”,

6. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej 
dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS SMS Kalisz) w ramach szko-
lenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego”,

7. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej 
dziewcząt w kategorii juniorek młodszych (kadetek) w ramach szkolenia 
sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego”,

8. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej 
dziewcząt w kategorii juniorek w ramach szkolenia sportowego objętego 
Systemem Sportu Młodzieżowego”,

9. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców (junior 
młodszy/junior) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem 
Sportu Młodzieżowego”,

10. „Dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu”.



26Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

5.2.2. Spółki z mniejszościowym udziałem 
Miasta Kalisza

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie za-
opatrzenia w energię cieplną. Na podstawie publicznie ogłoszonego zapro-
szenia do negocjacji, Miasto Kalisz sprzedało w 2013 r. 90% udziałów Spółce 
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. 1.04.2014 r. Spółka ENERGA Ciepło 
Kaliskie rozpoczęła eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego w ra-
mach trzech koncesji: na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję oraz ob-
rotu ciepłem. W 2021 r. kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

W 2021 roku spółka zrealizowała szereg inwestycji polegających na przebu-
dowie, budowie nowych przyłączy i sieci cieplnych m.in. przy ul. Mariańskiej 
do budynku przy placach: św. Józega 2-4-6, Bogusławskiego 2 (do budynku 
PWSZ), ulic: Zacisze 1, Wąska 15, Legionow 38A, Legionów 40, Śródmiejska 19, 
Ułanska 7, Pułaskiego 10, Towarowa 2, Czaszkowska 7, Podmiejska 24B, Ko-
ściuszki 4. Spółka zmodernizowała węzły m.in. przy ulicach: Ostrowskiej 39, 
Podmeisjkiej 34/II.

Spółka w 2021 roku wybodowała sieć wysokoparametrową na osiedlu Kali-
niec przylączając tym samym 12 budynków wysokich wielorodzinnych. Inwe-
stycja pozwoliła na likwidację awaryjnych i przestarzałych sieci niskopara-
metrowych oraz indywidualnych gazowych ogrzewaczy wody typu Junkers.

Adres

ul. Środmiejska 100,2 mb 500*

Długość nowo
wybudowanych
odcinków sieci

cieplnej [m]

Powierzchnia
użytkowa lokali 

włączonych
do msc [m2]

ul. Sudecka 30 110

przyłącze do
bud. Kościuszki 4 12 mb

likwidacja pieców
węglowych (lokale MZBM)

Uwagi

likwidacja
kotła węglowego

prywatna kamienica
w remoncie

przyłącze do bud.
pl. Bogusławskiego 2,

Akademia Kaliska
38,12 mb docelowo likwidacja

kotłowni gazowej

przyłącze do bud.
Wąska 15a 3,15 mb

kamienica w remoncie,
docelowo likwidacja

15 pieców węglowych

przyłącze do
ul. Legionów 40 11,79 mb

obiekt rewitalizowany,
docelowo likwidacja
4 pieców węglowych

ul. Nowy Świat 21 likwidacja piecyków
gazowych c.w.u.

ul. Zacisze 3 likwidacja piecyków
gazowych c.w.u.

ul. Czaszkowska 8 likwidacja piecyków
gazowych c.w.u.

* powierzchnia dotyczy tylko lokali ogrzewanych z m.s.c.

przyłącze do bud.
Mariańska 2 5,08 mb

6,77 mb
(real. 2020 r.)

docelowo likwidacja
16 palenisk węglowych
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Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o.

Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o. działa jako spółka pomiędzy PSS Społem Kalisz, 
a Miastem Kalisz od 1993 r. Kapitał zakładowy spółki w 2021 r. nie uległ zmianie 
i wynosi 473.000 zł, z czego na PSS Społem Kalisz przypada 266.500 zł, a na Mia-
sto Kalisz 206.500 zł. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja pieczywa.

Piekarnia zlokalizowana jest na ul. Henryka Wieniawskiego 2a, na osiedlu 
Majków w Kaliszu. Zaopatruje ona mieszkańców Kalisza w szeroką gamę 
pieczywa, począwszy od podstawowego pszenno-żytniego poprzez wzbo-
gacone nasionami, ziarnami, przetworami mlecznymi, błonnikiem, pieczywo 
razowe do pieczywa drobnego pszennego. W swojej ofercie posiada ponad 
20 gatunków chlebów oraz 12 gatunków bułek. W celu uzupełnienia ofer-
ty produkuje również wyroby półcukiernicze, takie jak chałki, słodkie buł-
ki i drożdżówki. Biorąc pod uwagę wymagania klientów wspomaga się też 
sprzedażą wyrobów innych firm, między innymi ciastkami francuskimi oraz 
pączkami pochodzącymi z głębokiego mrożenia. 

Rok 2021 to kolejny rok pandemii COVID-19, był on nieprzewidywalny za-
równo dla branży piekarniczej, jak i wielu innych branż. Trudno w warunkach 
pandemii zaplanować produkcję, dostawy czy liczbę zamówień. Pandemia 
COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w zachowaniu polskiego konsumen-
ta. Ograniczenie częstotliwości codziennych zakupów w piekarniach bardzo 
negatywnie odbiło się na nas – czyli wytwórcach pieczywa. 

Coraz częściej także konsumenci wypiekają pieczywo w domu lub kupują 
jego zamienniki, wszystko to znacząco wpływa na branżę piekarniczą. Pie-
czywo przegrywa z innymi produktami zbożowymi, nabiałem, mięsem, wa-
rzywami czy owocami. Chleba jemy coraz mniej. Spożycie pieczywa przez 
Polaków każdego roku spada o około 4-5%. Przeciętny Polak jeszcze kilkana-
ście lat temu kupował ponad sto kilogramów chleba, bułek i ciastek rocznie, 
obecnie zjada już tylko trochę ponad 30 kg. Podczas gdy ogólne wydatki 
Polaków na żywność rosną, na pieczywo wydajemy coraz mniej. Malejący 
popyt przekłada się na niższą produkcję piekarniczą.

Biorąc pod uwagę powyższe trudności, sytuacja piekarni nie jest najgorsza. 
Piekarnia miała lepsze i gorsze lata, jednak spółka przez 28 lat istnienia nie 
przynosiła ani razu strat.

W roku 2021 piekarnia wyprodukowała ogółem nieco ponad 132 tony pieczy-
wa, z czego około 100 ton sprzedane było w puncie przy piekarni. Dynamika 
produkcji wyniosła odpowiednio 93,0% i 97,1%. Wartość sprzedanego pieczy-
wa wyniosła ogółem 1.243.174,43 zł, z czego w sklepie własnym – 962.583,24 zł, 
przy dynamice 97,7% i 100,1%.  

Rynek pieczywa nie jest stabilny i sytuacja na nim zmienia się dynamicznie 
oraz ciągle spada spożycie pieczywa, ale piekarnia nadal przynosi zyski. 

W roku sprawozdawczym wypracowany zysk brutto wyniósł 22.872,02 zł, 
a rentowność 5,59%. Był on niższy niż w roku 2020 o 68.191,15 zł brutto – to jest 
około 25,11%.

W okresie sprawozdawczym Piekarnia „SPOMIA” nie zaciągała kredytów 
i zachowała płynność finansową.Struktura asortymentowa produkcji

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie
(podstawowe)

42,1%
Pieczywo wzbogacone

(gatunkowe)

25,8%

Pieczywo pszenne drobne
(bułki)

30,5%
Pieczywo półcukiernicze

1,6%

Struktura sprzedaży wg odbiorców

Odbiorca 2021 r.

„Społem” 198.168 15,94

Sklep własny 962.583 77,63

% udziału

Pozostali 82.423 6,43

Razem 1.243.174 100
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
Na 31.12.2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 524 620,00 zł. Podstawo-
wym zadaniem spółki jest świadczenie usług w zakresie odbiorów odpadów, 
oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowych. 

„Giełda Kaliska” Sp. z o.o.
Na 31.12.2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 19.330.000,00 zł. Spółka pro-
wadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno-spożywczym, w tym również tar-
gowiskami miejskimi.

WSK „PZL-KALISZ” S.A.
Na 31.12.2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 65.849.500,00 zł. Firma jest 
spółką działającą na potrzeby rynku lotniczego i motoryzacyjnego. Miasto 
Kalisz zostało udziałowcem tej spółki na mocy ustawy o restrukturyzacji fi-
nansowej przedsiębiorstw i banków. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o.
Na dzień 31.12.2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 70.997.400,00 zł. Spółka 
została utworzona 16.04.2021 r. (wpis w KRS – 27.09.2021 r.) przez dziewięć gmin 
województwa wielkopolskiego i pięć gmin województwa lubuskiego: Czempiń, 
Gniezno, Kalisz, Kępno, Konin, Oborniki, Pobiedziska, Powidz, Środa Wielko-
polska, Kargowa, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Słubice wraz 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Celem gospodarczym Spółki jest budo-
wanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie 
z przepisami ustawy o SIM. Gminy wniosły do Spółki łącznie 42.830.200,00 zł. 
Natomiast Krajowy Zasób Nieruchomości wniósł grunty w Kaliszu, Powidzu, 
Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu, Obornikach. Łączna wartość wkładów 
niepieniężnych wniesionych przez KZN wyniosła 28.167.200,00 zł, z czego kwota 
9.035.650,00 zł stanowiła wartość aportu gruntów w Kaliszu. 

Miasto Kalisz posiada 60.000 udziałów o wartości 3.000.000,00 zł (4,23% kapitału 
zakładowego) pokrytych wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie 
Miasto otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W Kaliszu, przy ul. Melcera, Spółka planuje budowę czterech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, w których zostanie utworzone 400 mieszkań 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Na 31 grudnia 2021 roku Spółka liczyła 107 Wspólników. Kapitał zakładowy 
Spółki wynosił 110.354.000 zł i dzielił się na 110.354 udziałów po 1.000 zł każdy, 
całość udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto Kalisz posiada 18.603 udziały o wartości 18.603.000 zł, co stanowi 
16,86% ogółu udziałów w kapitale zakładowym. Spółka Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe w 2021 roku na terenie Miasta Kalisza poczyniła szereg inwestycji 
związanych z siecią oświetleniową. W ramach programu „Kurs na rewitaliza-
cję” w którym OUiD było partnerem Miasta Kalisza, powstało nowe oświe-
tlenie na zmodernizowanych ulicach: Zamkowej, Śródmiejskiej, Piskorzew-
skiej oraz na całkowicie przebudowanych Plantach Miejskich. W powyższych 
miejscach zainstalowano łącznie 92 latarnie oświetleniowe wraz z oprawami 
w technologii LED. 

Kolejne ulice, które zyskały nowe oświetlenie to: Bankowa, Ułańska, Pułaskie-
go, Wał Staromiejski oraz Wspólna, gdzie dokonano kompleksowej przebu-
dowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej. W ramach powyższej inwesty-
cji OUiD wybudowało łącznie 59 latarni oraz doświetliło siedem istniejących 
przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bankowej i Ułańskiej.

W bieżącym roku OUiD wybudowało sieć oświetleniową na dotychczas nie-
oświetlonych ulicach: ks. B. Stefaniaka oraz Kwiatowej, co przyczyniło się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.  

Obecnie na terenie Miasta realizowana jest przez OUiD największa moder-
nizacja oświetlenia w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymiana latarni oraz opraw realizowana 
będzie w dwóch etapach w latach 2021-2022. 

W pierwszym etapie w 2021 roku zostało wymienionych na terenie Miasta 
Kalisza 761 opraw na oprawy w technologii LED.

oraz 600 miejsc parkingowych. W I etapie budowy powstanie 100 mieszkań 
o powierzchni użytkowej ok. 4500 m2. Plan zagospodarowania terenu zakła-
da również wybudowanie parkingu w bryle budynku oraz miejsc naziemnych. 
Zagospodarowanie terenu przewiduje lokalizację placu zabaw oraz nasa-
dzenia zieleni. Całkowity szacunkowy koszt realizacji budowy pierwszego 
budynku wynosi 42.091.500,00 zł brutto.



29Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

6. Strategia Rozwoju Miasta

6.1. Podstawa sporządzenia „Strategii 
Rozwoju Kalisza do 2030 roku”

26 marca 2021 roku Rada Miasta Kalisza przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/541/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 
roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Zgodnie z zapisami uchwały projekt „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” 
opracowany zostanie zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 713 ze zm.) według 
podejścia partycypacyjno-eksperckiego przez Zespół Zadaniowy powołany 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza wspierany przez eksperta zewnętrz-
nego. Proces ten odbędzie się przy udziale mieszkańców oraz lokalnych lide-
rów społeczno-gospodarczych, w trybie warsztatów, podczas których wy-
pracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla 
ich osiągnięcia oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań. 

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” będą prowa-
dzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1295 ze zm.), Uchwałą 
Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z 28 czerwca 2012 r. w sprawie za-
sad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3344), a także (jeśli okaże się konieczne prze-
prowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”) zgodnie z art. 39-43 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247).

Diagnoza strategiczna Miasta Kalisza
Od lutego do sierpnia 2021 roku przy zaangażowaniu zewnętrznej grupy 
ekspertów opracowana została „Diagnoza strategiczna Kalisza w sferze 
społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej”. W procesie diagnozy miasta 
Kalisza opracowano następujące dokumenty: „Diagnoza strategiczna Mia-
sta Kalisza”, raporty z przeprowadzonych badań społecznych: ilościowych 
(CAWI – 1324 kwestionariuszy ankietowych), jakościowych (20 IDI, 5 FGI) oraz 
warsztatów co-creation (24 osoby), Informacja podsumowująca z przebiegu 
konsultacji społecznych diagnozy strategicznej Miasta Kalisza. 

Projekt „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”
W okresie od października 2021 r. do marca 2022 r. trwały prace nad projek-
tem dokumentu. Aktualnie zespół zadaniowy ds. Strategii Rozwoju Kalisza do 
2030 roku pracuje nad określeniem ram finansowych i źródeł finansowania 
oraz systemem wdrażania strategii. Kolejnym etapem prac nad dokumentem 
będzie sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (po 
uzyskaniu stanowiska RDOŚ w Poznań oraz WPWIS w Poznaniu o koniecz-
ności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), 
przeprowadzenie konsultacji społecznych, opiniowanie projektu dokumentu 
oraz uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektyw-
ności realizacji projektu strategii.

Przyjęcie nowej strategii zaplanowane jest we wrześniu 2022 roku.



30Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

6.2. Obowiązująca „Strategia Rozwoju 
Miasta Kalisza na lata 2014-2024” 
Poniżej przedstawiono założenia oraz ocenę stopnia realizacji celów okre-
ślonych w aktualnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 
2014-2024”, przyjętej przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIX/651/2014 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r.

Cele strategiczne i operacyjne
Strategia jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania 
perspektywicznego, w którym określono następującą wizję rozwoju Miasta 
Kalisza: „Kalisz – otwarte miasto o wysokiej jakości życia jego mieszkańców 
i dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce”.

Strategia określa cele oraz główne kierunki rozwoju miasta w najbliższej de-
kadzie w 3 głównych sferach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-
-ekologicznej, dla których zdefiniowano łącznie 8 celi strategicznych oraz 42 
cele operacyjne tj.:

Sfera społeczna

1. cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć

Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem regionalnym o wysokiej jakości życia.

Cel obejmujący problematykę inwestycji w infrastrukturę społeczną za-
pewniającą wysoki poziom życia i udogodnienia dla jego mieszkańców we 
wszystkich sferach, m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, rozrywka, kultura, sport i re-
kreacja. W jego ramach realizowane będą również działania zmierzające do 
wspierania poszczególnych grup społecznych, a także zapewnienia wysokie-
go poziomu usług świadczonych przez miasto swoim mieszkańcom.

2. cel strategiczny: 

Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem stwarzającym warunki do aktyw-
ności mieszkańców oraz współpracy mieszkańcy – lokalny samorząd.

Zakłada się, że Kalisz może i powinien rozwijać się dzięki wykorzystaniu ak-
tywności i kreatywności ludzi tu mieszkających. Kalisz będzie miastem promu-
jącym wzrost zaangażowania społecznego, kreującym społeczeństwo oby-
watelskie, wspierającym inicjatywy i przedsiębiorczość społeczną. Władze 
Kalisza zaangażują się w szeroką współpracę z mieszkańcami, a Urząd Miasta 
Kalisza będzie miejscem postrzeganym jako przyjazne dla mieszkańców.

3. cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem edukacji kreującej przyszłość.

Cel kładący nacisk na dalszą rozbudowę systemu edukacji w Kaliszu. Edu-
kacja jest mocną stroną miasta. Jej jakość stoi na wysokim poziomie, rów-
nież infrastruktura edukacyjna jest w większości w bardzo dobrym stanie. 
W Kaliszu można się kształcić na wszystkich poziomach edukacji w zakresie 
wielu, często unikatowych specjalności. Dlatego proponuje się dalsze umac-
nianie tej sfery tak, aby Kalisz stał się znany z jakości i różnorodności swojej 
oferty edukacyjnej. Będzie to przyciągać do miasta ludzi młodych chcących 
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kształcić dzieci w najlepszych placówkach. Zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji na poziomie wyższym zapobiegnie z kolei odpływowi ludzi młodych 
obecnie wybierających jako miejsce studiów większe miasta oraz przycią-
gnie nowych studentów z okolicznych miejscowości.

Sfera gospodarcza

4. cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem będącym motorem wzrostu regio-
nalnego i innowacyjności.

Kalisz to miasto ludzi przedsiębiorczych, stwarzające warunki dla dalszego 
rozwoju przedsiębiorczości oraz nowych inwestycji. Cel zakłada kontynuację 
i wzmocnienie stosowanych zachęt dla inwestorów kreujących nowe miejsca 
pracy. Szczególny nacisk należy położyć jednak na wzmocnienie współpracy 
nauki i biznesu oraz na inwestycje innowacyjne, a także na dywersyfikację 
źródeł dochodów mieszkańców i budżetu miasta.

5. cel strategiczny: Kalisz – synergia aglomeracji
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem wiodącym w budowie platformy 
współpracy aglomeracyjnej z Ostrowem Wielkopolskim i okolicznymi miej-
scowościami.

Cel, w którym zapisana została konieczność rozwoju współpracy w ramach 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie 
efektu synergii. Współpraca powinna zostać wdrożona na wielu płaszczy-
znach, m.in. komunikacji, gospodarki, edukacji, kultury i rekreacji. Wspólne 
działania pozwolą na osiągnięcie silniejszej pozycji i przewagi konkurencyj-
nej nad innymi ośrodkami.

6. cel strategiczny: Kalisz – unikatowe dziedzictwo
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem znanym z unikatowej oferty tury-
stycznej i kulturalnej.

Niedostatecznie docenianą sferą w rozwoju miasta pozostaje jego promocja 
oraz działania na rzecz rozwoju sektora turystycznego. Kalisz jest miastem 
potencjalnie atrakcyjnym turystycznie, lecz brakuje mu swoistego wyróżnika, 
na którym można by oprzeć promocję miasta i który byłby czynnikiem przy-
ciągającym odwiedzających nie tylko z kraju, lecz również z zagranicy. Cel 
wskazuje na konieczność budowy unikatowego w skali kraju produktu tury-
stycznego opartego na dziedzictwiei tradycjach miasta oraz na potrzebę 
intensyfikacji działań promocyjnych i zbudowanie marki Kalisz.

Sfera przestrzenno-ekologiczna

7. cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem skutecznym w planowaniu i realizacji 
ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych porządkujących tkankę miejską.

W ramach celu rekomendowane są działania o charakterze inwestycyjnym 
w infrastrukturę miejską, tj. inwestycje drogowe, poprawa warunków komuni-
kacyjnych, rewitalizacja, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej, 
które pozwolą na poprawę warunków życia w mieście oraz jego estetyki.

8. cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem zielonych rozwiązań i równowagi.

Oprócz wzmacniania i rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego 
Kalisza konieczne są również działania służące ochronie środowiska natu-
ralnego. W tymże celu niezbędna jest realizacja projektów poprawiających 
stan środowiska w mieście, promowania ekologicznych rozwiązań oraz dba-
łości o naturalne walory miasta.
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Ocena stopnia realizacji celów określonych w strategii 
na podstawie podjętych w latach 2014-2021 działań oraz 
przyjętych wskaźników monitorowania. W przypadku bra-
ku danych za 2021 rok przedstawiono dane za 2020 rok. 
Wystąpienie epidemii COVID-19 oraz wprowadzone w 2021 roku obostrzenia i za-
sady spowodowały konieczność rezygnacji, ograniczenia i zmiany działań pla-
nowanych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych, co wpły-
nęło również na osiągniętą wartość wskaźników monitorowania ich realizacji.

1. Cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć.

1.1. Cel operacyjny: Wsparcie dla osób młodych i rodzin.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji w zakresie zwiększenia liczby miejsc w żłobkach.

• subsydiowanie przez Miasto Kalisz miejsc w żłobkach niepublicznych.

• dofinansowanie miejsc w przedszkolach.

• organizacja i finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych.

• wdrażanie programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.

• wsparcie materialne dla mieszkańców w postaci dodatku mieszkaniowe-
go, dodatku energetycznego oraz z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej.

• zapewnienie mieszkań komunalnych oraz socjalnych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba funkcjonujących żłobków publicznych (3) i niepublicznych (9),

• liczba miejsc w żłobkach publicznych (376 miejsc) i niepublicznych (236 
miejsc), 

• wydatki budżetowe na funkcjonowanie placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3 (6,69 mln zł),

• liczba dzieci w przedszkolach (3.443 miejsc w 2021 r.),

• wydatki budżetowe na dofinansowanie miejsc w przedszkolach (43,82 mln zł),

• wysokość wydatków budżetowych na dofinansowanie 210 miejsc w świe-
tlicach środowiskowych (441 tys. zł),

• liczba wydanych kart w ramach programu „Kalisz Rodzina 3+, „Kaliska 
Karta Mieszkańca” (345 kart,

• liczba wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 
(2,7 tys. szt.) oraz energetycznego (648 szt.),

• wydatki z budżetu na wypłatę dodatków z tytułu wychowania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej (654,9 tys. zł).

1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie wysokiego komfortu życia osób 
starszych:

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• Świadczenia pomocy społecznej dla osób w wieku 60+,

• rozwój działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”,

• organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych kiero-
wanych do osób starszych. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba mieszkańców Kalisza w wieku 60+ objętych pomocą społeczną 
(1.139 osób),

• wysokość wydatków z budżetu na pomoc społeczną dla osób w wieku 
60+ (15,63 mln zł),

• liczba słuchaczu Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” (650 osób),

• liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych, których dzia-
łalność statutowa związana jest ze wsparciem osób starszych (12 szt.), 

• liczba wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych kierowanych 
do osób starszych oraz spadek liczby seniorów biorących udział w ww. wy-
darzeniach (22 wydarzenia).
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1.3. Cel operacyjny: Aktywizacja i wsparcie dla osób bezrobotnych 
i zagrożonych wykluczeniem.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• świadczenia pomocy społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych,

• realizacja działań kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, 

• realizacja działań adresowanych do osób niepełnosprawnych ze środków 
PFRON,

• wdrożenie projektu „Powrót z Bezdomności”,

• finansowanie utrzymania noclegowni, schronisk.  

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• stopa bezrobocia (3,1%),

• udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (52,9%),

• udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (14,3%),

• liczba osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie 
bezrobotnych (28,7%),

• liczba osób poniżej 25. roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (6,9%),

• liczba osób powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (31%),

• udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej udzielanej 
w formie pieniężnej w ogólnej liczbie mieszkańców (2,41%),

• udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej udzielanej 
w formie niepieniężnej w ogólnej liczbie mieszkańców (3,2%),

• liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, wzrost liczby godzin świad-
czonych usług opiekuńczych, wzrost kosztów świadczonych usług opiekuń-
czych (609 osób),

• liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, korzystających ze specjali-
stycznych usług opiekuńczych (137 osób),

• liczba godzin i wzrost kosztów świadczenia specjalistycznych usług opie-
kuńczych (38,5 tys. godzin),

• liczba rodzin objętych asystą rodzinną (128 rodzin),

• liczba wszczętych procedur niebieskiej karty (190),

• wydatki z budżetu na finasowanie noclegowni, schronisk itp. (651 tys. zł),

• wysokość środków pozyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (2,69 mln zł),

• wysokość środków z budżetu Miasta Kalisza wydatkowanych na finanso-
wanie zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych (4,2 mln zł),

• liczba zrealizowanych zadań oraz środków z PFRON (21 szt.),

• liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach zadań realizowanych ze 
środków PFRON (1.703 osoby),

• liczba organizacji pozarządowych, których działalność statutowa zwią-
zana jest ze wsparciem osób niepełnosprawnych (16 szt.)

1.4. Cel operacyjny: Podniesienie jakości i dostępności usług z zakre-
su ochrony zdrowia.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych szpitali,

• realizacja programów polityki zdrowotnej.  

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku: 

• wsparcie finansowe w postaci dotacji celowych przekazywanych szpita-
lom: (0,35 mln zł),

• realizacja 4 programów polityki zdrowotnej.

1.5. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności działania służb odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych Komendy Miejskiej Po-
licji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba popełnianych przestępstw (2,6 tys.),

• wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (74,1%),

• wysokość wydatków majątkowych na współfinansowanie doposażenia 
Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej w Kaliszu oraz PSP (0,35 mln zł),

• lczba podjętych interwencji Straży Miejskiej (16,18 tys.).

1.6. Cel operacyjny: Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i roz-
rywkowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, na które wstęp jest nieodpłatny.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba nieodpłatnych imprez artystyczno-rozrywkowych (103),

• liczba uczestników imprez artystyczno-rozrywkowych (30 tys.),

• liczba czytelników Kaliskiej Biblioteki Publicznej (11,47 tys.) oraz liczba udo-
stępnionych zbiorów (152 tys.).

1.7.  Cel operacyjny: Aktywizacja sportowa i turystyczna dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• dofinansowanie z budżetu rozwoju sportu: szkolenia sportowe, utrzymanie 
bazy sportowej, organizacja znaczących dla miasta imprez sportowych,

• realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju i modernizacji infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba klubów sportowych (82),

• wydatki z budżetu na szeroko rozumiany rozwój sportu (m.in. szkolenia 
sportowe, utrzymanie bazy sportowej, organizacja znaczących dla Miasta 
Kalisza imprez sportowych (7,93 mln zł),

• wysokość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój i moder-
nizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (1,22 mln zł).

2. Cel strategiczny: Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele.

2.1. Cel operacyjny: Rozwój partycypacji społecznej w procesie za-
rządzania.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• organizacja spotkań konsultacyjnych dotyczących najważniejszych kwe-
stii związanych z rozwojem lokalnym.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców (5).

2.2. Cel operacyjny: Kontynuowanie wsparcia dla inicjatyw oddolnych i NGOs.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• zlecenie wykonania zadań publicznych organizacją pozarządowym.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych w przeliczeniu 
na 1.000 mieszkańców (3,25),

• liczba organizacji pozarządowych starających się o wykonanie zadania 
publicznego zleconego przez Miasto (68), liczba organizacji pozarządo-
wych wykonujących zadania publiczne zlecone przez Miasto Kalisz (49),

• wartości zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządo-
we we współpracy z samorządem Miasta Kalisza – 26,42 mln zł,

• liczba osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w ramach 
współpracy z NGOs (42,39 tys. osób). 
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2.3. Cel operacyjny: Dalsza optymalizacja procesu obsługi mieszkań-
ców w Urzędzie Miasta.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wdrażanie e-usług w zakresie obsługi petentów Urzędu Miasta,        

• utworzenie Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Prze-
strzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (partnerska współpraca 23 jed-
nostek samorządu terytorialnego) – platforma danych zapewniających 
dostęp do danych przestrzennych i nieprzestrzennych dotyczących m.in.: 
środowiska, infrastruktury przestrzennej, mobilności i transportu, zdrowia, 
przedsiębiorczości, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, szkoleń za-
wodowych, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obsługi klienta. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

2.4. Cel operacyjny: Zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkań-
ców za sprawy lokalne oraz ich aktywizacja na rzecz dobra wspólnego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja Budżetu Obywatelskiego,      

• zapewnienie możliwości zgłaszania inicjatyw lokalnych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• iczba projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (145),

• liczba projektów wybranych do realizacji (46),

• frekwencja w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 12,35%. 

3. Cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów

3.1. Cel operacyjny: Podnoszenie jakości i różnorodności oferty edu-
kacyjnej Kalisza.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja projektów współfinansowanych ze środków WRPO 2014-2020 
pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”, których celem jest dostoso-
wanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie kierun-
ków kształcenia o największym potencjale rozwojowym/ branżach strate-
gicznych dla Wielkopolski oraz w zawodach deficytowych,

• realizacja zadań z zakresu doposażania pracowni przedmiotowych 
w placówkach edukacyjnych,

• wsparcie w postaci Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II przy-
znawane przez Prezydenta Miasta Kalisza uczniom uzyskującym wysokie 
wyniki w nauce.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób 
dorosłych którzy wzięły udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjo-
nalistów” (824 uczniów i nauczycieli, 250 osób dorosłych),

• liczba szkół, których pracownie zostały doposażone (179),

• liczba nauczycieli, którzy uzyskali nowe kwalifikacje lub kompetencje (342 osób),

• liczba uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana 
Pawła II (958 osób),

• wydatki z budżetu Miasta Kalisza na wypłatę stypendium im. św. Jana 
Pawła II (650,8 tys. zł).

3.2 Cel operacyjny: Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami edukacyjnymi.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• tworzenie klas profilowanych oraz specjalizacji,
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• współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi a lokalnymi przedsię-
biorcami.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba klas profilowanych oraz specjalizacji (162),

• liczba przedsiębiorców współpracujących z kaliskimi placówkami eduka-
cyjnymi (362). 

3.3 Cel operacyjny: Rozwój ośrodka akademickiego w Kaliszu.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie finansowe z budżetu Miasta Kalisza projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez uczelnie wyższe.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba studentów studiów stacjonarnych (2.210 osób) oraz liczba studen-
tów studiów niestacjonarnych (1.728 osób),

• liczba absolwentów studiów magisterskich (730) i studiów II stopnia (399),

• liczba pracowników naukowo-dydaktycznych (455 osób),

• liczba kierunków studiów (39).

4. Cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu.

4.1. Cel operacyjny: Tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji na obszarach przeznaczonych pod działalność in-
westycyjną,

• uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• stworzenie w 2019 roku zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień z po-
datku od nieruchomości:

- uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, po speł-

nieniu warunków w niej określonych, budynków lub ich części położonych 
na terenie miasta Kalisz, do których podłączono sprawną instalację foto-
woltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy 
wymiennik ciepła,

- uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw realizujących in-
westycje początkowe,

- stworzenie w 2021 roku zachęty inwestycyjnej w postaci zwolnień z po-
datku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla 
przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• wysokość wydatków z budżetu Miasta Kalisza na przedsięwzięcia (inwe-
stycyjne) realizowane na obszarach przeznaczonych pod działalność inwe-
stycyjną (rozwój terenów inwestycyjnych) – 28,93 mln zł (w latach 2014-2019),

• powierzchnia miasta objęta mpzp – 27,3%,

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości, po 
spełnieniu warunków – budynków lub ich części położonych na terenie mia-
sta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, ko-
lektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła 
(186 wniosków),

• liczba złożonych wniosków w sprawie zwolnienia z podatku od nierucho-
mości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw re-
alizujących inwestycje początkowe (1 wniosek). 

4.2. Cel operacyjny: Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie przez PUP ze Środków Funduszu Pracy w postaci: zasiłków, do-
datków aktywizacyjnych, robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, 
szkoleń, dotacji na działalność gospodarczą, doposażenia stanowisk pra-
cy i zatrudnienia na nowych miejscach pracy,

• wsparcie przedsiębiorców w formie ulgi z tytułu spadku obrotów,
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• wsparcie przedsiębiorców w formie ulgi Start-up,

• stworzenie w 2019 i 2021 roku zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnienia 
z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 
dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje początkowe,

• realizacja przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projektów „Subregion ka-
liski inwestuje w kadry!” oraz „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”,

• wsparcie przedsiębiorców przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 
w formie pożyczek.  

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku :

• liczba wydanych pozwoleń na budynki usługowe (11), budynki magazyno-
we (20), budynki handlowe (2),

• wydatki PUP na aktywizację zawodową (Środki Funduszu Pracy) (34,11 mln zł),

• wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 
(14,94 mln zł),

• wpływy budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
(199,5 mln zł),  

• liczba najemców lokali użytkowych korzystających z ulgi Start-up (27),

• liczba najemców wynajmujących lokale od Miasta Kalisza, korzystających 
z ulgi z tytułu spadku obrotów (63),

• liczba pożyczek udzielonych przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (41).

4.3. Cel operacyjny: Wzmacnianie dostępności narzędzi ułatwiają-
cych kooperację podmiotów gospodarczych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• szczególna rola Kalisza w funkcjonowaniu Klastra Spożywczego Połu-
dniowej Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: w 2021 roku

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

4.4. Cel operacyjny: Wspieranie kooperacji biznesu z nauką.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja projektów współfinansowanych ze środków WRPO 2014-2020 
„Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”, ukierunkowanych na dostosowy-
wanie oferty kształcenia zawodowego kaliskich placówek edukacyjnych 
do potrzeb rynku pracy oraz na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób 
dorosłych, którzy wzięły udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profe-
sjonalistów” (824 uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki za-
wodu oraz 250 osób dorosłych).

4.5. Cel operacyjny: Wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja prac badawczo-rozwojowych przez firmy zrzeszone w ramach 
Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• projekty B+R o wartości 4,8 mln zł realizowane przez Klaster Spożywczy 
Południowej Wielkopolski oraz firmy zrzeszone w klastrze.

4.6. Cel operacyjny: Stymulowanie rozwoju sektorów innowacyjnych 
w regionie.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja projektów ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju sektorów 
innowacyjnych doposażenie istniejących oraz tworzenie nowych wysokospe-
cjalistycznych pracowni w szkołach i pozostałych placówkach oświatowych; 
zwiększenie dostępu do staży, praktyk, poprawa przygotowania szkół do 
kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie szkół i 
placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

4.7. Cel operacyjny: Promocja gospodarcza.
Działania podjęte w ramach realizacji celu w 2021:

• tworzenie warunków sprzyjających nowym inwestycjom biznesowym 
w mieście – zwiększenie obszarów inwestycyjnych poprzez uchwalanie mpzp 
w rejonie ulicy Zachodniej i Metalowców oraz w rejonie ulicy Wrocławskiej, 

• promocja oferty inwestycyjnej Kalisza we współpracy z: Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu S.A., Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski – 
Centrum Obsługi Inwestora, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.,

• obsługa zapytań o tereny inwestycyjne na terenie Kalisza inwestorów ze-
wnętrznych i podmiotów już działających w mieście.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• rozpoczęcie działalności nowych inwestorów na obszarze 16 ha w Strefie Go-
spodarczej Dobrzec-Zachód (firmy produkcyjne i magazynowo-logistyczne), 

• obsługa zapytań o tereny inwestycyjne na terenie Kalisza inwestorów ze-
wnętrznych i podmiotów już działających w mieście (45 zapytań).

5. Cel strategiczny: Kalisz — synergia aglomeracji.

5.1. Cel operacyjny: Wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• pozyskanie dofinansowania dla 73 projektów w ramach Strategii ZIT AKO 
(w tym 9 umów o dofinansowanie podpisało Miasto Kalisz: 

- łączny całkowity koszt projektów wyniósł 424.892.686,81 zł, w tym war-
tość projektów Miasta Kalisza 84.485.026,25 zł,

- łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów wyniosła 
278.488.258,60 zł, w tym dla projektów Miasta Kalisza 61.285.743,18 zł, 

• realizacja projektów z zakresu mobilności miejskiej, wspierania efek-
tywności energetycznej, elektronicznych usług publicznych, zachowania, 
ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, inwestowania w rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej, kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

5.2. Cel operacyjny: Poprawa systemu transportowego Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• pozyskanie dofinansowania dla 3 projektów z obszaru rozwoju systemu 
transportu publicznego,

• realizacja w latach (2018-2020) inwestycji z zakresu rozwoju systemu ko-
munikacji publicznej AKO wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym: 

- budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich 
dworców: kolejowego i autobusowego oraz wyposażenie ważnych w skali 
miasta przystanków autobusowych w tablicę dynamicznej informacji pa-
sażerskiej i biletomat zewnętrzny (zadnie wdrażane na podstawie PFU),

- zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przy-
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w ta-
blice informacji pasażerskiej LED i biletomaty oraz rozbudowa miejskie-
go systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie ulic Staszica 
i Górnośląskiej),

- modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczęd-
ność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie zamonto-
wanych zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – punktów 
świetlnych),

- kampania informacyjno-promocyjna.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

5.3. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju gospodarczego Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej.

Cel został sformułowany w błędny sposób. Przedmiot tak określonego celu 
wykracza bowiem pod względem obszaru poza granice jednostki samorzą-
du, dla której przygotowana została Strategia Rozwoju. Podmioty odpowie-
dzialne za realizację Strategii mają ograniczone możliwości kompetencyjne 
w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego na terenie innych jedno-
stek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej. Realny wpływ w tym zakresie dotyczy tylko działań podejmo-
wanych na terenie Miasta Kalisza.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku: ze względu na błędne sformułowanie celu, nie było moż-
liwości przypisania mu odpowiednich mierników obrazujących stopień jego 
osiągnięcia.

5.4. Cel operacyjny: Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i wyda-
rzeń kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• organizacja wydarzeń przez biuro SAKO.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba wydarzeń organizowanych przez biuro SAKO (35). 

5.5. Cel operacyjny: Wdrożenie i rozwój systemu konsultacji władz.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• stworzenie platformy konsultacyjnej władz jednostek samorządowych 
tworzących Aglomerację Kalisko-Ostrowską, poprzez posiedzenia Rady 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,

• organizowanie posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (3).

5.6. Cel operacyjny: Wspólny lobbing na rzecz rozwoju regionalnego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 
278,49 mln zł, na realizację projektów o koszcie całkowitym ponad 424,89 mln zł. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

6. Cel strategiczny: Kalisz — unikatowe dziedzictwo.

6.1. Cel operacyjny: Rozwój i promocja unikatowego w skali kraju pro-
duktu turystycznego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• rozszerzenie oferty „Wybierz Kalisz na weekend” o Centrum Baśni i Legend 
Kaliskich mieszące się w Baszcie „Dorotka”,

• udostępnienie dla zwiedzających ekspozycji oraz centrum edukacyjno 
-kulturowego zrealizowanego w ramach projektu „Adaptacja pomiesz-
czeń zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego na ekspozycję poświęco-
ną dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. 
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba osób korzystających z oferty „Wybierz Kalisz na weekend” (23,8 tys.),

• liczba turystów odwiedzających CIT (10,9 tys.),

• liczba turystów odwiedzających Kalisza (20,5 tys.). 

6.2. Cel operacyjny: Stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej 
marki Miasta.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• opracowanie Strategii komunikacji marki Miasta Kalisza – główne kierunki 
promocji marki parasolowej dla Miasta Kalisza,

• opracowanie i przyjęcie systemu identyfikacji wizualnej marki Miasta Kalisza.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

6.3. Cel operacyjny: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie finansowe prac remontowo-konserwatorskich zabytków niena-
leżących do mienia komunalnego miasta,

• wsparcie finansowe prac budowlanych, remontowo-konserwatorskich 
zabytków z zasobu MZBM,

• wparcie finansowe wkładu własnego projektów realizowanych ze środków UE,

• wsparcie finansowe jednostek kultury podlegających UMWW.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• udział wydatków na kulturę i ochronę zabytków w wydatkach ogółem (1,46%).

• liczba zabytków niestanowiących własności gminy objętych wsparciem (10),

• liczba zabytków objętych pracami remontowo-konserwatorskimi z zaso-
bu MZBM (2),

• wysokość wydatków z budżetu MZBM i budżetu Miasta Kalisza na finanso-
wanie prac remontowych i konserwatorskich (6,6 mln),

• wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza przeznaczonych 
na wsparcie jednostek kultury podlegających pod UMWW (0,21 mln zł).

6.4. Cel operacyjny: Wspieranie inwestycji sprzyjających rozwojowi 
kultury i turystyki.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych,

• wsparcie finansowe podmiotów niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych w celu realizacji zadań publicznych,

• realizacja inwestycji sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki – wprowa-
dzenie nowych udogodnień i atrakcji w wyniku realizacji projektów:

- utworzenie Centrum Baśni i Legend Kaliskich w wyniku realizacji projektu 
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wiel-
kopolskiego pn. Szlak Piastowski”,

- utworzenie ekspozycji multimedialnej oraz centrum edukacyjno-kultu-
rowego w pomieszczeniach ratusza miejskiego – wieża ratuszowa oraz 
pomieszczenia piwnic w wyniku realizacji projektu pn. „Adaptacja po-
mieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję po-
święconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży związanej 
z zakwaterowaniem (37),

• liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży gastrono-
micznej (275),
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• liczba podmiotów gospodarczych związanych z działalnością sportową, 
rozrywkową i rekreacyjną (171), 

• wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza przeznaczonych 
na finansowanie projektów organizacji pozarządowych (2,33 mln zł). 

7. Cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto.

7.1. Cel operacyjny: Poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infra-
struktury transportowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych ulic,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji ulic,

• realizacja inwestycji w zakresie utworzenia nowych miejsc parkingowych,

• realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych dróg rowerowych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• długość nowo wybudowanych ulic (1,119 km),

• długość zmodernizowanych ulic (3,694 km),

• liczba nowo utworzonych miejsc parkingowych (276 miejsc),

• długość nowo wybudowanych dróg rowerowych (1,145 km). 

7.2. Cel operacyjny: Poprawa jakości i kompleksowości transportu 
publicznego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji z zakresu zakupu nowych autobusów,

• realizacja inwestycji z zakresu rozwoju niskoemisyjnego systemu komunikacji 
publicznej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym:

- budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej 
tj. miejsca postojowe dla autobusów i parkingu Park&Ride (40 miejsc, 
w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) wraz 
z drogami manewrowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parking Bike&Ride 
(50 miejsc) z samoobsługową stacją naprawy rowerów, 2 zatoki przystan-
kowe z wiatami, automat biletowy i tablica dynamicznej informacji pa-
sażerskiej, toalety, instalacja oświetleniowa/monitoring/informacja prze-
strzenna, zieleń miejska, 

- wyposażenie dodatkowych dwóch przystanków autobusowych w tabli-
ce dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomat zewnętrzny, wydziele-
nie/modernizacja 3 zatok autobusowych (ul. Legionów i Chopina), a także 
budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 0,916 km (ul. Majkowska 
oraz al. Wojska Polskiego),

- zakup autobusów niskoemisyjnych – 9 pojazdów przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6),

- modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczęd-
ność w obrębie trzech kaliskich osiedli: Majków, Chmielnik i Dobrzec. 
W efekcie zamontowanych zostanie 994 szt. nowych energooszczędnych 
opraw (punktów świetlnych),

- kampania informacyjno-promocyjna.

• realizacja inwestycji z zakresu rozwoju systemu komunikacji publicznej 
AKO wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym: 

- budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich 
dworców: kolejowego i autobusowego,

- zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przy-
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w ta-
blice informacji pasażerskiej LED (10 szt.) i biletomaty (6 szt.) oraz rozbu-
dowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie 
ulic Staszica i Górnośląskiej),

- modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność 
w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie zamontowanych 
zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – punktów świetlnych),
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- kampania informacyjno-promocyjna.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• długość połączeń komunikacji publicznej (350,8 km), liczba linii komunika-
cyjnych (25),

• roczna liczba pasażerów komunikacji publicznej (4,47 mln),

• liczba pojazdów wykorzystywanych do obsługi sieci komunikacyjnej (64).

7.3. Cel operacyjny: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania 
się w Śródmieściu poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych 
i aktywizacyjnych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz jego 
aktualizacji,

• ustanowienie na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji, 

• realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza,

• realizacja od 2019 r. jednego z instrumentów Specjalnej Strefy Rewitali-
zacji – dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
położonych na obszarze SSR,

• realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze Śródmieścia,

• w 2021 roku Uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XLVI/636/2021 z 25 listopa-
da 2021 roku został przyjęty Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego 
- Podgórze. To pierwszy tego typu dokument w Polsce. Miejscowy plan 
rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitaliza-
cji. Jego opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zago-
spodarowania obszaru zdegradowanego i poprawy standardów życia 
społeczności lokalnej. Plan został opracowany w sposób silnie partycy-
pacyjny, przy uwzględnieniu pogłębionych konsultacji społecznych. Plan 

wraz z oceną oddziaływania na środowisko został opracowany zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi. Dokument został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz Miejską Ko-
misją Urbanistyczno-Architektoniczną. Na podstawie opracowanego MPR 
zaplanowano w Gminnym Programie Rewitalizacji  szereg podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

- wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na 
cele rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,

- remonty i przebudowę (termomodernizację) budynków komunalnych 
położonych na terenie objętym planem,

- budowę wielofunkcyjnego placu publicznego,

- przebudowę ulic na obszarze objętym planem,

- rozwój mieszkalnictwa społecznego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba dotacji udzielonych właścicielom i użytkownikom nieruchomości: 
(14 dotacji na kwotę 913.510,61 zł),

• liczba ludności z obszaru rewitalizacji (16,76 tys.),

• liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych na obszarze Śród-
mieścia Miasta oraz wysokość wydatków z budżetu na tego typu inwesty-
cje: (7 na kwotę 20,154 mln zł),

• liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Gminnym Pro-
gramie Rewitalizacji Miasta Kalisza: Zgodnie z aktualizacją Programu 
w 2021 r. wytypowano na lata 2022-2028 61 planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 30 przedsięwzięć realizowanych 
przez Miasto Kalisz oraz 31 przedsięwzięć realizowanych przez innych in-
teresariuszy, wśród nich: zakładanych do realizacji jest: 24, w trakcie re-
alizacji jest: 37. Od 2017 r. zrealizowano 28 przedsięwzięć za łączną kwotę 
128.560.375.41 zł, w tym z budżetu Miasta Kalisza za kwotę 37.649.726,09 zł.
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7.4. Cel operacyjny: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
miasta

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji „Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału 
Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Prosny w Parku Miej-
skim w Kaliszu”,

• rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz 
budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opa-
dowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”,

• przeznaczenie środków z budżetu Miasta Kalisza na wyposażenie maga-
zynu przeciwpowodziowego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• wysokość wydatków z budżetu na wyposażenie magazynu przeciw-
powodziowego w okresie wdrażania strategii – ponad 300 tys. zł (lata 
2015-2019). W latach 2020-2021 nie doposażano magazynu przeciwpowo-
dziowego, ponieważ wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obronnych dotyczyły zapobiegania rozpowszechniania 
się COVID-19.

7.5. Cel operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 
poprzez budowę, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności 
publicznej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji na rzecz dostosowania budynków i przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób niepełnosprawnościami,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażenia placówek edu-
kacyjnych,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji urzędów i placówek publicz-
nych obsługujących mieszkańców,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania infrastruktury 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania instytucji kultury.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba budynków przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(1 budynek),

• liczba zadań z zakresu modernizacji oraz doposażenia placówek eduka-
cyjnych (10),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację oraz doposażenie pla-
cówek edukacyjnych (4,01 mln zł),

• liczba zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i doposażenia bu-
dynków urzędu (5),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację i doposażenie budynków 
urzędu (2,1 mln zł),

• liczba zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i doposażenia infra-
struktury sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej (8),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację i doposażenie infrastruk-
tury sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej (1,82 mln zł),

• liczba przedsięwzięć z zakresu modernizacji i doposażenia placówek in-
stytucji kultury, spadek wydatków z budżetu na tego typu inwestycje (2).

8. Cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń.

8.1. Cel operacyjny: Wzmocnienie systemu zachęt do zmiany syste-
mów grzewczych na bardziej ekologiczne.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• wymiana systemów grzewczych m.in. przez osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorców przy wsparciu finansowym 
Miasta Kalisza,

• wymiana systemów grzewczych w gospodarstwach domowych przy 
wsparciu finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,

• przyjęcie w grudniu 2016 roku uchwały w sprawie określenia zasad udzie-
lenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicz-
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nych - w zakresie zwiększenia kwoty dotacji celowej do 80% kosztów inwe-
stycji, nie więcej niż 5 tys. zł,

• obowiązująca od 1 lipca 2021 r. uchwała nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta 
Kalisza z 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizo-
wanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz 
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowy-
mi osobami prawnymi.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba systemów grzewczych wymienionych przy wsparciu Miasta Kalisza 
(505 szt.),

• wysokość wydatków z budżetu przeznaczonych na ten cel (2,17 mln zł).

8.2. Cel operacyjny: Wspieranie efektywności energetycznej i wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• termomodernizacja budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowego 
Kalisza zarządzanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,

• termomodernizacja budynków żłobków oraz przedszkoli publicznych 
w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków 
i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,

• realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”: w ramach 
projektu zamontowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ener-
gii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie całego miasta,

• realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”: w ramach projektu 
wykonano termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 2 w Kaliszu oraz termomodernizację budynku biurowego 
Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.

Stworzenie w 2019 roku zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień z podat-
ku od nieruchomości po spełnieniu warunków w niej określonych, budynków 
lub ich części położonych na terenie miasta Kalisz, do których podłączono 
sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, re-
kuperator lub gruntowy wymiennik ciepła. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji (2),

• liczba wykonanych instalacji oze: 4.934 szt. paneli fotowoltaicznych na 
329 obiektach oraz 138 instalacji zestawów kolektorów,

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości, po 
spełnieniu warunków w niej określonych, budynków lub ich części położo-
nych na terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację 
fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub grunto-
wy wymiennik ciepła (186 wniosków).

8.3. Cel operacyjny: Realizacja przedsięwzięć poprawiających stan 
środowiska naturalnego.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji istniejących odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji sieci wodociągowej,

• realizacja działań z zakresu przyłączenia nowych nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej,

• realizacja działań z zakresu unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

• uchwalenie w 2019 roku „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kali-
sza do roku 2030”, w którym określone są działania, będące odpowiedzią 
władz i mieszkańców miasta na zagrożenia w wymienionych obszarach 
funkcjonowania miasta. Realizowanie ich będzie zmierzało do wypełnie-
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nia wizji miasta, w której dostrzega się konieczność uwzględnienia nowych 
warunków klimatycznych w polityce rozwoju miasta.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• długość wybudowanych nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (0,71 km),

• liczba nieruchomości przyłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz wysokość wydatków budżetowych przeznaczanych na ten cel (26 
szt. w 2021 r.), (69,97 tys.),

• długość wymienionej sieci wodociągowej (w tym wykonanej z rur azbesto-
wo-cementowych) (1,85 km),

• ilość nasadzonej zieleni – nasadzenia drzew (298 szt.), krzewy (1.766 szt.) 
trawy ozdobne (565 szt.),

• liczba złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia 
odpadów azbestowych (35 wniosków), masa unieszkodliwionych odpadów 
azbestowych (54,77 Mg) wysokość środków finansowych z budżetu miasta 
oraz WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych (36,18 tys. zł).

8.4. Cel operacyjny: Rekultywacja obszarów powyrobiskowych.
Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• podjęcie działań inwestycyjnych na obszarze Tyniec (ul. Braci Niemojow-
skich) oraz na obszarze zbiornik wodny „U Grona” (ul. Sulisławicka/Kmieca).

 Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

8.5. Cel operacyjny: Preferencyjne warunki prowadzenia działalności 
dla przedsiębiorstw wykorzystujących ekologiczne rozwiązania.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• przyjęcie w listopadzie 2019 roku uchwały w sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości, po spełnieniu warunków w niej określonych, bu-

dynków lub ich części położonych na terenie miasta Kalisza, do których 
podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pom-
pę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła,

• przyjęcie w listopadzie 2021 roku uchwały w sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których 
wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiada-
jących zieloną fasadę.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości, 
po spełnieniu warunków – budynków lub ich części położonych na terenie 
miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaicz-
ną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik 
ciepła: 186 wniosków,

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości, po 
spełnieniu warunków – budynków mieszkalnych lub ich części, w których 
wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiada-
jących zieloną fasadę: 20 wniosków. 

8.6. Cel operacyjny: Zwiększenie świadomości ekologicznej miesz-
kańców.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2021:

• realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych na rzecz podnoszenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu w 2021 roku:

• liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu podno-
szenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta (36),

• odsetek mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów 
(89,93%).
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Polityka przestrzenna Miasta wyrażona w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza, uchwalona w 2019 r., 
była aktualna w 2021 roku i nie wymagała zmiany.

Efektem kilkumiesięcznych prac wydziału WBUA było zakończenie w 2021 roku 
2 procedur planistycznych poprzez uchwalenie:

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Długiej i Szerokiej (uchwała nr XXXIX/565/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 
27 maja 2021 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkp.  z dnia 15.06.2021 r. 
poz. 4776),

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usłu-
gowej – Wrocławska (uchwała nr  XLVI/633/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 
25 listopada 2021 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkp. z dnia 02.12.2021 r. 
poz. 9202).

W 2021 r. trwały ponadto następujące procedury zmierzające do uchwalenia:

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – 
aleja Wojska Polskiego,

7. Informacja o realizacji 
polityk, programów

7.1. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy In-
westycyjnej – ulica Rozwojowa,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część II,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park Tyniec.

W 2021 r. zakończono procedurę przygotowywania projektu uchwały regulu-
jącej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Projekt uchwały skierowano 
do Rady Miasta Kalisza w celu jej uchwalenia na sesji 28 grudnia 2021 roku. 
Radni na posiedzeniach Komisji Rady Miasta Kalisza opiniujących projekt 
uchwały zdecydowali, by zdjąć uchwałę z porządku obrad w celu dokładne-
go zapoznania się z jej treścią. Przyjęcie uchwały regulujący zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i  urządzeń re-
klamowych oraz ogrodzeń nastąpi po 2021 r.

Ocena stopnia realizacji celów

Działania Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zamierzają do 
powiększenia powierzchni miasta objętej planami miejscowymi z jednocze-
snym uwzględnieniem ograniczeń, jakim są skutki finansowe dla budżetu 
miasta. Uchwalanie planów miejscowych powoduje bowiem zobowiązania 
dla władz miasta do realizacji przyjętych w drodze uchwały, zapisów pla-
nów miejscowych. Wśród szeregu wydatków, jakie jest zobowiązane ponieść 
miasto, można wymienić m.in.: realizację infrastruktury technicznej należącej 
do zadań własnych gminy (sieć kanalizacyjna, wodociągowa), realizację in-
westycji drogowych, wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją 
zadań własnych gminy oraz roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczy-
stych nieruchomości w przypadku obniżenia wartości nieruchomości na sku-
tek ustaleń planu miejscowego.

Uchwalenie w 2021 r. dwóch planów miejscowych powiększyło obszar mia-
sta z obowiązującymi planami miejscowymi o 87,7 ha. Na 31.12.2021 r. łączna 
powierzchnia planów miejscowych wzrosła do 1891,2 ha, stanowiąca 27,3% 
powierzchni miasta.

Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
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nego jest złożona oraz uzależniona od wielu czynników zewnętrznych nie-
zależnych od wydziału, szczególnie jeśli jej przedmiotem jest rozległy obszar 
opracowania. Nie jest możliwe z ww. względów przeprowadzenie procedury 
planistycznej w ciągu jednego roku i co za tym idzie precyzyjne określenie 
terminu realizacji podjętych zadań planistycznych. Przykładem jest proce-
dura zmierzająca do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – 
część II. Plan ten nie uzyskał pozytywnego uzgodnienia z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad z uwagi na kolizję z wariantem 1 planowa-
nej drogi krajowej nr 25. Do czasu ustalenia ostatecznego przebiegu drogi 
nr 25 procedura planistyczna uległa wstrzymaniu. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w ciągu minionego roku uchwalono 2 plany miejscowe można przyjąć, że 
miasto Kalisz konsekwentnie realizuje cel jakim jest zwiększenie powierzchni 
miasta objętej planami miejscowymi. Należy zaznaczyć, że powyższy cel nie 
został sprecyzowany poprzez przyjęcie określonego programu czy strategii 
z wyznaczonymi ramami czasowymi i finalną procentową wartością pokrycia 
miasta planami miejscowymi.

Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami 
użytkowymi w Kaliszu realizuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – samo-
rządowy zakład budżetowy utworzony na podstawie uchwały Nr XXI/149/91 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego o nazwie „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych”.

Zasób mieszkaniowy zarządzany przez Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych

7.2. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

wspólnoty mieszkaniowe
z udziałem gminy

budynków254
własność komunalna

budynków179

Struktura własnościowa nieruchomości w zarządzie MZBM stan na 31.12.2021 r.

lokale mieszkalne, socjalne,
pomieszczenia tymczasowe

1.804 79.484,16 m2

powierzchnialiczba

lokale użytkowe

247 21.158,01 m2 

powierzchnialiczba

2.424 108.189,08 m2 220 17.726,36 m2 
wspólnoty

mieszkaniowe

komunalne

4.228 187.673,24 m2 467 38.884,00 m2 

3.539

ilość
osób

4.941

8.480łącznie

Mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza stan na 31.12.2021 r.
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Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i zmianie Kodeksu cywilnego, część lokali z zasobu mieszkaniowego gminy 
przydzielana jest w ramach najmu socjalnego. 

Miasto posiada 4 budynki zaadaptowane z obiektów użytkowych, przezna-
czone w szczególności na najem socjalny, w tym 2 o łącznej liczbie 45 lokali 
zaadaptowano z budynków garażowo-magazynowy przy ul. Noskowskiej 7-9.  

Umowy najmu socjalnego zawierane są także na lokalach o obniżonym 
standardzie i małym metrażu.

Miejski Zarząd Budynków  Mieszkalnych zarządza także budynkami prywat-
nymi o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętymi decyzjami administra-
cyjnymi w tzw. zarząd przymusowy, a także tzw. budynkami „procentowy-
mi”, stanowiącymi współwłasność w częściach ułamkowych osób fizycznych 
i Miasta Kalisza.

Polityka czynszowa

Zasady polityki czynszowej określa uchwała nr XII/174/2019 Rady Miasta Ka-
lisza z 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obo-
wiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza.

W ww. uchwale ustanowiono, że  stawka czynszu nie powinna być niższa niż 
2,1% obowiązującej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego,  i nie może wzrastać częściej niż raz w roku. 

W związku ze wzrostem wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtwo-
rzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego dla 
Województwa Wielkopolskiego, zarządzeniem Nr 427/21 Prezydenta Miasta 
Kalisz z dnia 20 lipca 2021 roku ustalono stawkę bazową czynszu na kwotę 
7,60/m2, a stawkę czynszu za najem socjalny lokalu oraz za tymczasowe po-
mieszczenia na 2,00 zł/m2.

lokali209 powierzchnia
lokali6.499 m2

Najem socjalny lokali w ramach zasobu mieszkaniowego
Miasta Kalisza stan na 31.12.2021 r.

79 34.936,22 m2

powierzchnia
liczba

budynków

23

843

liczba lokali
mieszkalnych

286 14.570,12 m2

3.033,72 m2

powierzchnia

35

liczba lokali
użytkowych

14 760,21 m2

1.207

liczba
osób

471
współwłasność
osób fizycznych
i Miasta Kalisza

własność
osób fizycznych

Budynki stanowiące własność osób fizycznych oraz współwłasność osób fizycznych
i Miasta Kalisza w zarządzie MZBM – 31.12.2021 r.

7,60

2021

min. 4,41
max. 8,21Minimalna i maksymalna stawka czynszu komunalnego w zł/m2

5,9Średnia stawka  czynszu komunalnego w zł/m2

2,00Stawka czynszu socjalnego w zł/m2

Bazowa stawka czynszu komunalnego w zł/m2

Czynsze w zasobie mieszkaniowym Miasta Kalisz stan na 31.12.2021 r.

Czynsze dla poszczególnych lokali mieszkalnych wyliczane są indywidualnie, 
na podstawie obowiązującej stawki bazowej czynszu i czynników podwyż-
szających lub obniżających stawkę bazową czynszu.

Koszty utrzymania najmu socjalnego lokali współfinansowane są również 
w części z dotacji przedmiotowej, którą MZBM otrzymuje corocznie z budżetu 
miasta. W 2021 r. kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na pokrycie róż-
nicy pomiędzy kosztem utrzymania najmu  socjalnego lokali, a uzyskiwanymi 
wpływami z tytułu najmu wyniosła 302.400,00 zł. 
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Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego Miasta Kalisz stan 
na 31.12.2021 r.

Ponad 50% komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta 
Kalisza usytuowana jest w budynkach wybudowanych przed 1948 r. 

1.164w budynkach wybudowanych przed 1917 r.

1.202

27,50

liczba lokalilata udział %

28,40w budynkach wybudowanych w latach 1918-1947

1.601 37,90w budynkach wybudowanych w latach 1948-1977

72 1,70w budynkach wybudowanych w latach 1978-1997

189 4,50

4.228 100

w budynkach wybudowanych
lub zaadaptowanych po 1997 r.

Z uwagi na powyższe, budynki wymagają znacznych nakładów finansowych 
na konieczne prace remontowe. W 2021 r. MZBM otrzymał dotację przedmio-
tową na remont pustostanów w wysokości 215.805,10 zł oraz dotacje celowe 
ww. kwotach:

• 1.000.000,00 zł na elewacje i modernizacje budynków i klatek schodo-
wych stanowiących własność Miasta Kalisza,

• 414.000,00 zł na modernizację systemu grzewczego.

Na bieżące utrzymanie, remonty mieszkaniowego zasobu gminy oraz inwe-
stycje wydatkowano kwotę 5.917.653,14 zł, w ramach której wykonano:

• remonty elewacji 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

• wymianę pokryć dachowych na  4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

• remonty pokryć dachowych na 12  budynkach mieszkalnych i gospodar-
czych,

• zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w 47 lokalach miesz-
kalnych, 

• remonty lub wymianę instalacji gazowych w 16 lokalach komunalnych.

• remonty lub wymianę instalacji elektrycznych w 86 lokalach komunalnych, 

• remonty lub wymianę instalacji wodnych, kanalizacyjnych lub sanitarnych 
w 42 lokalach komunalnych,

• przemurowanie, naprawę lub remont  kominów w 14 budynkach,

• przestawienie lub postawienie nowych pieców w 32 lokalach komunalnych,

• wymianę pieców grzewczych gazowych w 5 lokalach komunalnych,

• wymianę drzwi w budynkach i lokalach komunalnych – 17 szt.,

• wymianę  okien w budynkach i  lokalach komunalnych – 47 szt.,

• prace remontowe w lokalach komunalnych przygotowując je do ponowne-
go zasiedlenia – 32 lokali,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót 
budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót 
sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót 
budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu.

W kwocie tej uwzględniono wpłaty na fundusz remontowy przekazywany 
na rachunki wspólnot mieszkaniowych w wysokości 3.383.161,61 zł.

Windykacja należności czynszowych

W roku 2021 z uwagi na utrzymujące się ograniczenia spowodowane Usta-
wą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych (art. 15 zzu – zakaz eksmisji z lokali mieszkalnych),  
działania windykacyjne musiały zostać ograniczone do postępowań sądo-
wych związanych z orzeczeniami o eksmisji.

W związku z powyższym do Sądu Rejonowego złożono 101 pozwów, przy zre-
alizowanych tylko 3 eksmisjach z lokali użytkowych.

Natomiast samych pozwów o zapłatę złożono w liczbie 415, o stwierdzenie 
nabycia spadku 33, odnotowano 15 pozwów o zgłoszenie wierzytelności 
w postępowaniu upadłościowym.

W dalszym ciągu w celu zmotywowania dłużników do regulowania należno-
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ści, kontynuowany jest szereg czynności, a mianowicie monitoring zaległości, 
informowanie dłużników o zaległościach oraz o formie regulowania ugód na 
spłatę zaległości w ratach poprzez kontakty telefoniczne a w dalszej kolej-
ności wysyłanie upomnień, których liczba w 2021 r. wyniosła 1.289.

Dalsze działania windykacyjne są realizowane poprzez generowanie osta-
tecznych wezwań do zapłaty – 829 szt. oraz 326 wezwań do zapłaty z termi-
nem miesięcznym. Dłużnikom, którzy nie reagują na upomnienia i wezwania, 
wypowiadane są umowy najmu. I tak w ubiegłym roku wypowiedziano 160 
umów najmu (w tym 20 dotyczyło lokali użytkowych), po czym po całkowitej 
spłacie zadłużenia, które nastąpiło w okresie wypowiedzenia, 36 lokatorom 
cofnięto oświadczenie woli w tym zakresie. 

W ubiegłym roku odstąpiono od funkcjonującego od kilku lat programu od-
pracowania zaległości, gdyż z uwagi na pandemię wielu dłużników rezygno-
wało z tej formy zmniejszenia zadłużenia z obawy o swoje zdrowie. W związ-
ku z powyższym ogłoszony został przetarg i wyłoniono firmy zewnętrzne, 
z którymi podpisano umowy na realizację prac porządkowych. Dłużnikom, 
którzy kontynuowali odpracowania (pond 30 rodzin), zaproponowano przy-
stąpienie do ugody i spłaty zadłużenia w ratach.

Łączna ilość ugód zawartych w 2021 r. wynosiła 140.

Dłużnicy w ilości 247, którzy skorzystali z programu restrukturyzacji zadłużenia 
lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2024, funkcjonują-
cego od lipca 2019 do marca 2021, w dalszym ciągu realizują płatności zgodnie 
z zawartymi porozumieniami, przy pierwotnie złożonych 350 wnioskach.

Zawarte Porozumienia obejmowały kwotę zadłużenia w wysokości 
5.830.823 zł.

W wyniku całego szeregu podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat 
działań mających na celu zahamowanie wzrostu zadłużenia z tytułu opłat 
za wynajmowane i wydzierżawiane nieruchomości, w roku 2021 nastąpiło 
zmniejszenie zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Zaległości 31.12.2020

Bieżące 5.215.061,78 zł

Zasądzone 23.587.608,94 zł

Razem wymagalne 28.802.670,72 zł

Pozabilansowe 32.877.300,82 zł

Zadłużenie ogółem 61.679.971,54 zł

31.12.2021

2.756.294,68 zł

22.946.366,47 zł

25.702.661,15 zł

32.956.263,65 zł

58.658.924,80 zł

Zaległości za wynajmowane i wydzierżawiane
nieruchomości komunalne, prywatne i „procentowe”

140zawartych porozumień
w sprawie ugody i spłaty zadłużenia
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Biuro Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zlecone z zakresu administra-
cji rządowej. Celem Biura jest wypłata świadczeń dla mieszkańców Kalisza.

Wypłata świadczeń oraz koszty ich obsługi finansowane są w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. 

W 2021 r. realizowane były wypłaty świadczeń dla mieszkańców Kalisza na 
podstawie obowiązujących aktów prawnych:

• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 877 z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-
nów ( Dz. U z 2020 r., poz. 1297),

• Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca  2021 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1092).

7.3.1. Biuro Świadczeń Rodzinnych

7.3. Polityka społeczna
zasiłki rodzinne 39.587 4.455.022

dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka

224 171.545

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w czasie

korzystania z urlopu wychowawczego
761 276.753

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego 4.267 228.621

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka

3.163 601.695

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego
4.326 450.690

Zrealizowana liczba
świadczeń 

Kwota
wydatkowana w zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie

 wielodzietnej
7.132 654.891

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania
215 16.574

jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka

506 506.000

zasiłki pielęgnacyjne 32.485 7.011.499

świadczenia pielęgnacyjne 6.515 12.655.328

specjalne zasiłki opiekuńcze 409 251.140

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8.890 3.763.467

zasiłki dla opiekunów 82 50.468

świadczenia rodzicielskie 2.035 1.800.082

świadczenia wychowawcze 184.328 91.756.805

świadczenia dobry start 131 39.300

RAZEM 295.067 124.733.880

11 44.000

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie        

i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstało w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
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Ponadto:

Na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.) odprowadzane są  składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pie-
lęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.  

Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) 
odprowadzane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pie-
lęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

W  2021 r. zrealizowano:

• 4.450 świadczeń w formie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne 
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuń-
cze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 2.247.911,03 zł,

• 2.852 świadczenia w formie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opie-
kuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na  kwotę 455.620,00 zł.

Na podstawie Ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 877 z późn. zm.) prowadzone było również 
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu zwiększe-
nie ściągalności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do 
zwrotu których dłużnik jest zobowiązany.

Kwota z tytułu zwrotów dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w roku 
2021 wyniosła 1.747.791,33 zł, z czego na dochody Miasta przekazana została 
kwota 357.591,04 zł, natomiast na dochody budżetu państwa 1.390.200,29 zł. 
Powyższy podział środków określony jest przepisami ustawy. 

W 2021 roku wypłaty świadczeń zrealizowane zostały zgodnie z przepisami 
prawa i w terminach określonych ustawami. 

Od 1 października 2020 r., na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Biuro Świadczeń 
Rodzinnych zajmuje się wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa do-
mowego osobom, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinanso-
wania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W roku 2021 wydanych zostało 110 takich zaświadczeń.
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Działania Miasta Kalisza w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełnia-
ją rolę uzupełniającą w stosunku do świadczeń oferowanych w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Kierunki Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na 
lata 2021-2024 przyjętego uchwałą Nr XXXIV/489/2020 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 29 grudnia 2020 r.:

Założenie 1. Zwiększenie poziomu jakości i dostępności 
usług z zakresu ochrony zdrowia - zaspokajanie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców:

1. Wsparcie finansowe szpitali

Wysokość wydatkowanych środków z budżetu Miasta Kalisza na realizację za-
dań z zakresu ochrony zdrowia w 2021 r. wyniosła 355.000 zł, w tym: 60.000 zł 
– dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla pawilonu łóżkowe-
go do rehabilitacji pulmonologicznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza 
oraz 295.000 zł – dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu me-
dycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz 
wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

7.3.2. Miejski Program Ochrony i Promocji 
Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024

2. Realizacja programów polityki zdrowotnej 

Miasto Kalisz corocznie podejmuje działania mające na celu przygotowanie 
najbardziej optymalnych programów polityki zdrowotnej. Wskazanie najistot-
niejszych obszarów realizacji programów polityki zdrowotnej oraz opracowa-
nie kryteriów ich realizacji odbywa się po konsultacji Zespołu konsultacyjnego 
ds. ochrony zdrowia, powołanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Miasto 
w 2021 r. realizowało programy polityki zdrowotnej w zakresie:

Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet 

Program polegał na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-
-edukacyjnych, przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców 
oraz wykonaniu badań mammograficznych u kobiet od 40. do 49. roku życia. 
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: Woje-
wódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. 
W ramach programu wykonano 160 badań MMG. Wykonano program w 38%. 
Na jego realizację zaplanowano 39.995 zł, wydatkowano 15.200 zł. Zmiany 
chorobowe wykryto u 30 kobiet, czyli 18% badanych. 

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

Program polegał na: przeprowadzeniu badania lekarskiego kwalifikującego 
do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonaniu szczepienia obej-
mującego 2 dawki podane w odstępach czasowych zalecanych przez produ-
centa szczepionki, przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej profilak-
tyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanej do odbiorców 
programu, tj.: dziewcząt i chłopców urodzonych w 2009 r., jak również rodzi-
ców/opiekunów prawnych adresatów programu. Program realizowany był 

na zakup specjalistycznego
sprzętu medycznego

ultrasonografu i elektrokardiografu
oraz wideokolonoskopu

+ 295.000 zł
 na zakup wyposażenia

dla pawilonu łóżkowego
do rehabilitacji pulmonologicznej

+ 60.000 zł

zł15.200
zrealizowana kwota

badań MMG160 wykrytych zmian
chorobowych19
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Szczepienia przeciwko grypie

Program polegał na: przeprowadzeniu działań edukacyjnych, dotyczących 
profilaktyki grypy, poinformowaniu o możliwości wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystą-
pienia, przeprowadzeniu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta 
Kalisza powyżej 60. roku życia. Program realizowany był przez podmiot wy-
łoniony w drodze konkursu: NSZOZ „Art.&Med.” ul. Winiarska 12, 62-800 Kalisz. 
W ramach programu wykonano 461 szczepień. Program zrealizowany w 100%, 
zaplanowano kwotę 29.965 zł. 

Założenie 2. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób 
Miasto w 2021 roku zrealizowało 3 akcje prozdrowotne tzw. „Białe Soboty”, 
podczas których wykonano 1.027 badań. Zakres akcji i przeprowadzonych ba-
dań był zróżnicowany. Dobór badań uzależniony jest każdorazowo od możli-
wości lokalowych oraz zapotrzebowania zgłoszonego przez współorganiza-
torów. Podczas akcji mieszkańcom oferowane było wykonanie m.in. badania 
w kierunku osteoporozy, poziomu cukru, ciśnienia, słuchu, wzroku, wad posta-
wy, spirometrii, RTG płuc, EKG, USG doppler tętnic przedmózgowych. Można 
było skorzystać także z konsultacji logopedycznej, psychologicznej, dietetycz-
nej wraz z analizą składu ciała oraz światłoterapii bioptron. 

Wybór wykonawców poprzedzony był zawsze obowiązującą procedurą, ce-
lem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

zł29.965
zrealizowana kwota

szczepień461

przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: NSZOZ „Art.&Med.”, ul. Winiarska 
12 w Kaliszu. W ramach programu wykonano 110 szczepień (zaszczepiono 55 
dziewcząt). Program zrealizowany w 100%. Na realizację zaplanowano i wy-
datkowano kwotę 49.390 zł. 

Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

Program polegał na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-edu-
kacyjnych, przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców oraz 
wykonaniu badań kału na krew utajoną W przypadku dodatniego wyniku i/
lub obciążającego wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety odby-
wały się konsultacje z lekarzem gastroenterologiem i wykonywane były bada-
nia kolonoskopowe, jeżeli występowało wskazanie medyczne, usuwano po-
lipy poniżej 10 mm. Program skierowany był do osób zamieszkałych w Kaliszu 
od 35. do 49. roku życia oraz od 68. do 75. lat. Program realizowany był przez 
podmiot wyłoniony w drodze konkursu: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Lu-
dwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. W ramach programu wyko-
nano 121 badań kału na krew utajoną, 63 konsultacje gastroenterologa oraz 
63 kolonoskopie. Wykonano program w 63%. Na jego realizację zaplanowano 
53.992,50 zł, wydano 33.957 zł. Wykryto 48 zmian chorobowych tj. chorych było 
39% osób badanych.  

zł33.957
zrealizowana kwota

badań121 konsultacji
gastroenterologa63 kolonoskopii63 1.027 wykonanych badań

zrealizowane akcje
„Białe Soboty”3

zł49.390
zrealizowana kwota

szczepień110 dziewcząt zostało
zaczczepionych55
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Program został przyjęty Uchwałą nr XVII/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
28 listopada 2019 r. 

Promocja zdrowia psychicznego
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cel szczegółowy: Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psy-
chicznego

Uaktualniono i opublikowano materiał informacyjny pn. „Zdrowie psychicz-
ne – gdzie szukać bezpłatnej pomocy”, umieszczono w szkołach plakaty 
z linkiem do internetowej wersji informatora, przeprowadzono szereg szkoleń 
i warsztatów w zakresie zdrowia psychicznego, komunikacji, emocji, stresu, 
wsparcia psychicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia 
psychicznego i wiele innych. Dodatkowo podczas organizowanych przez 
Miasto „Białych Sobót” przeprowadzano konsultacje psychologiczne.

Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Przeprowadzano lekcje wychowawcze, akcje profilaktyczne dotyczące 
np. cyber przemocy, agresji, bezpieczeństwa w Internecie, współpracowa-
no z policją i Strażą Miejską, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicz-
ną, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, 
przeprowadzano treningi i warsztaty asertywności, programy profilaktyczne 
typu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” i wiele innych. Inicjowano 
i prowadzono działania wolontariatu szkolnego. Młodzieżowy Dom Kultury 
prowadził zajęcia plastyczne i interdyscyplinarne.  

7.3.3. Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Miasta Kalisza 
na lata 2019-2023

Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburze-
niami psychicznymi

Instytucje kultury Miasta Kalisza, tj. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Asnyka, Filharmonia Kaliska, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” 
im. Bogdana Jareckiego oraz Akcelerator Kultury oferują wachlarz działań 
służących rozbudzaniu zainteresowań kulturalnych, wzbogacaniu wiedzy 
o sztuce oraz wspierających rozwój osobisty poprzez działania twórcze. 
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień i Miejska Biblioteka Publiczna de-
dykowały wybrane przedsięwzięcia środowiskom osób niepełnoprawnych, 
w tym borykających się z problemami emocjonalnymi wywołanymi różny-
mi deficytami, wynikającymi z kondycji zdrowotnej, poczucia dyskomfortu 
psychicznego oraz utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Miasto 
wspiera ponadto lokalne działania o charakterze sportowym.

W zakresie wspierania zdrowego psychicznie starzenia się prowadzone są 
zajęcia integracyjne, spotkania seniorów z młodzieżą, zajęcia sportowe dla 
seniorów w tym gimnastyka dla seniora, treningi Tai-Chi i Qigong i wiele in-
nych. Dodatkowo w 2021 powstało Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa”.

Cel szczegółowy: Organizacja systemu pomocy w stanach kryzysu 
psychicznego 

Prowadzono: schronisko dla ofiar przemocy, udzielano wsparcia specjali-
stycznego dla mieszkańców (pomoc w sprawach urzędowych, sądowych, 
alimentacyjnych itp.). Powstały grupy wsparcia dla ofiar przemocy. Przeciw-
działano agresji i przemocy: prowadzono konsultacje psychologiczne dla 
osób objętych procedurą „Niebieskiej karty”, prowadzono schronisko dla 
osób i rodzin będących w stanie kryzysu, udzielano pomocy psychologicznej 
dla osób zagrażających życiu i zdrowiu innych, prowadzono psychologiczne 
konsultacje ambulatoryjne dla rodzin, przeprowadzano interwencyjne wizyty 
w terenie dla osób w kryzysie, psychologiczne wizyty dla osób z objawami 
zaburzeń psychicznych, wizyty psychologa u rodzin z zaburzonymi relacjami 
i rodzin zastępczych, podejmowano działania interwencyjne w sytuacjach 
zagrożenia próbami samobójczymi.
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Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznym 
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb 

Cel szczegółowy: Udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicz-
nego dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom  

Przeprowadzano szkolenia i warsztaty dla dzieci  z następującej tematyki: 
„Każdy jest ważny i zasługuje na szacunek”, „Emocje”, „Integracja zespołu 
klasowego w czasie pandemii”, „Zapobieganie agresji wśród młodzieży”, 
„Komunikacja i relacje oraz podnoszenie poczucia własnej wartości w kon-
tekście pandemii”, „Tolerancja różnić indywidualnych”, „Zarządzanie emo-
cjami”, „Rozwijanie motywacji wewnętrznej”, „Kształtowanie zdolności em-
patycznego spostrzegania innych!”, „Rozpoznawanie i nazywanie emocji”, 
„Bullying – czym jest i jak mu zapobiegać”, „Czy warto rozmawiać o emo-
cjach?”, „Budowanie prawidłowych relacji w zespole klasowym”, „Agresja” 
„Warsztaty usprawniające komunikację interpersonalną”, „Przepis na dobrą 
atmosferę w klasie”, „Emocje – znam nazywam rozpoznaję”, „Mam sposób 
na złość”, itp.   

Przeprowadzano szkolenia i warsztaty dla rodziców z następującej tematyki: 
„Wsparcie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w procesie wychowaw-
czym”, „Seksualność osób ze spektrum autyzmu”, „Zaburzenia depresyjne 
młodzieży”, „Bezpieczeństwo emocjonalne dzieci i młodzieży po powrocie 
do nauki stacjonarnej” itp. 

Przeprowadzano szkolenia, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli: „Uczeń 
w kryzysie – formy pomocy i wsparcia”, „Praca z dzieckiem z ADHD i zaburze-
niami zachowania”, „Praca wychowawcza w zróżnicowanym zespole klaso-
wym”, „Zaburzenia emocjonalne i problemy uczniów w okresie pandemii. Jak 
wesprzeć ucznia w jego trudnościach”, „Wpływ pandemii na stan psychiczny 
dzieci i młodzieży.”

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

Cel szczegółowy: Upowszechnienie środowiskowego mo-
delu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
W 2021 r. udzielano porad, organizowano sesje i konsultacje.

Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróżnicowanych form 
pomocy i oparcia społecznego 
Realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 137 osób. Or-
ganizowano warsztaty terapii zajęciowej (realizowane przez Fundację Inwa-
lidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz Zgromadzenie Zakonne 
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności), z których skorzystało 95 osób. Prowadzono 
świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem socjoterapeutycz-
nym, z których korzystało 210 osób. 

13.042 porad, sesji, konsultacji
dla

dorosłych

5.672 porad, sesji, konsultacji
dla

młodzieży

137 osób

95 osób

210 osób

specjalistyczne
usługi opiekuńcze

warsztaty
terapii zajęciowej

świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
z programem socjoterapeutycznym
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Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburze-
niami psychicznymi
Podjęto następujące działania dot. aktywizacji osób z zaburzeniami psy-
chicznymi: organizacja stażów, robót publicznych, prac interwencyjnych, 
prac społeczno-użytecznych, szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, po-
radnictwo zawodowe. 

Objęto wsparciem 7 mieszkańców Miasta Kalisza (1 osoba została skierowana 
do wykonywania robót publicznych, 2 osoby wykonywały prace społecznie 
użyteczne, 4 osoby zostały zatrudnione na doposażonym stanowisku pracy). 

Wnioski wynikające z przedstawionego sprawozdania wskazują, że w roku 
2021, w stosunku do roku 2020 nastąpiło niewielkie zmniejszenie zarówno 
liczby osób dorosłych korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego, jak 
i liczby porad udzielanych przez wyspecjalizowane instytucje, tj. poradnie 
działające na rzecz zdrowia psychicznego. 

W 2021 zaobserwowano zwiększenie zapotrzebowania na porady i konsul-
tacje oraz terapię psychologiczną dzieci oraz terapię rodzin. Powyższe jest 
konsekwencją rozwiązań 2020 roku: izolacją, strachem oraz zmianą nawy-
ków wymuszoną stanem epidemii.

Punkt szczepień powszechnych 

Miasto Kalisz, we współpracy z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego, 10 maja 2021 r. uruchomiło Punkt Szczepień Powszech-
nych przeciwko COVID-19 w Kaliszu. Punkt zlokalizowany jest przy ul. Nowy 
Świat 4.  

Podmiot leczniczy współpracujący z Miastem w zakresie Punktu Szczepień to 
KidsClinic s.c., ul. Adama Asnyka 25 w Kaliszu. Miasto Kalisz zapewniło: czę-
ściowe wyposażenie medyczne, odpowiednie wyposażenie informatyczne, 
płyny do dezynfekcji oraz obsługę organizacyjno-techniczną. W punkcie 
w roku 2021 zaszczepiono łącznie 29.000 osób. Punkt funkcjonował dzięki 
współpracy Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Akademii Kaliskiej oraz Przy-
chodni Kids Clinic s.c.

7.3.4. Inne działania z zakresu polityki 
społecznej i ochrony zdrowia
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok został przyjęty 
uchwałą nr XXXIV/494/2020 Rady Miasta Kalisza z 29 grudnia 2020 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika ze Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych na lata 2016-2025.

Zadania realizowane przez Miasto Kalisz w zakresie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów narkotykowych są zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz z wykazem zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: 
profilaktyka i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substan-
cji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-
2020 pkt. 2 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Program obejmował opis dotychczas realizowanych działań oraz działania 
planowane do realizacji w 2021 roku, wynikające z nałożonych przez ustawę 
zadań własnych gminy: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. udzielanie rodzinom osób uzależnionych pomocy psychospołecznej 
i prawnej, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

4. wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii,

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

Wszystkie zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii mają za zadanie rozwiązywanie problemów narkotykowych 
w naszym mieście i spełniają wymienione powyżej przesłanki ustawowe. 

Monitoring realizacji programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji 

7.3.5. Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 r.

w celu ustalenia, czy wyznaczone zadania są realizowane zgodnie z założo-
nym planem. Jest prowadzony przy wykorzystaniu określonych wskaźników 
oraz na podstawie sprawozdań przekazywanych przez realizatorów zadań. 
Uzyskane w ww. sposób informacje i wynikające wnioski są uwzględniane 
w diagnozie problemów w programie na kolejny rok.

Na realizację działań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2021 r. wydatkowano z Budżetu Miasta z rozdz. 85153 (zwalczanie 
narkomanii) kwotę 180.597,50 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii podjęto w Kaliszu w 2021 r.: 

I. Działania mające na celu ograniczenia skutków zdrowotnych i spo-
łecznych spowodowanych używaniem szkodliwym i uzależnieniem od 
narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz NSP

Cel: Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowodowa-
nych używaniem szkodliwym i uzależnieniem od narkotyków, innych środków 
psychoaktywnych i NSP poprzez:

Leczenie osób uzależnionych

Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych i używających 
szkodliwie są programy psychoterapii grupowej i indywidualnej realizowane 
przez NZOZ-y w ramach kontraktów z NFZ. W Kaliszu funkcjonują trzy miej-
sca, w którym mogą uzyskać profesjonalną pomoc terapeutyczną osoby 
uzależnione lub eksperymentujące z narkotykami albo innymi środkami psy-
choaktywnymi: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Lipowa 5, 
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, ul. 29 Pułku Piechoty 35 
(w tym Oddział Dzienny) i Centrum Medyczne  MULTIMED, ul. Majkowska 13.

zł180.597,50 Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii
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W 2021 r. do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zgłosiło się 91 
osób z problemem narkotykowym i 11 hazardzistów, a do Centrum Medycz-
nego MULTIMED 233 osoby (w tym z Kalisza 134).

W Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN udzielono 1518 konsultacji 
osobom uzależnionym od narkotyków i eksperymentującym oraz ich rodzinom.

Ofertę Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN przy ul. 29 Pułku 
Piechoty 35 uzupełniały programy, których realizacja finansowana była z in-
nych źródeł: 

• CANDIS – szansa na zmianę – krótkoterminowy program terapii dla osób 
uzależnionych od marihuany lub haszyszu (30 osób),

• program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uza-
leżnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin (50 osób).

Osoby uzależnione od narkotyków lub używające szkodliwie mogły skorzy-
stać z pomocy i wsparcia w utrzymaniu abstynencji na spotkaniach grup 
samopomocowych. W Kaliszu odbywały się spotkania trzech takich grup: AN 
(Anonimowy Narkomanii) ul. Lipowa 5 i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
43 oraz w siedzibie Abstynenckiego Klubu „Jantar”, ul. Śródmiejska 23 dzia-
ła grupa samopomocowa AH (Anonimowi Hazardziści). Osoby uzależnione 
coraz chętniej korzystają z pomocy tych grup. Średnio w każdym spotkaniu 
jednej grupy uczestniczyło ok. 30 osób.

Podstawową ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków uzupełniały gru-
py terapeutyczne, których realizacja była finansowana  z budżetu miasta: 

• after care – grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i używających 
narkotyki po podstawowym programie terapeutycznym, w której uczestni-
czyło w 2021 r. 100 osób,
• grupa dla osób używających substancji psychoaktywnych, w spotka-
niach której wzięło udział w 2021 r. 98 osób,
• warsztaty umiejętności psychospołecznych – 80 osób,
• zajęcia informacyjno-edukacyjne – 96 osób.

Interwencje podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu 
i Straż Miejską wobec osób posiadających i używających narkotyki i NSP

Pracownicy Wydziału Prewencji KMP przeprowadzali w 2021 r. konsultacje 
osób z problemem narkotykowym, pomagali w znalezieniu ośrodka, podej-
mowali interwencje w szkołach i sprawdzali za pomocą testów, czy zatrzy-
many znajduje się pod wpływem narkotyków.       

W 2021 r. policja ujawniła 263 przestępstwa związane z posiadaniem i używa-
niem narkotyków i dopalaczy popełnione przez 43 nieletnich. Aby wspomóc 
działania policji w ww. zakresie ze środków z budżetu miasta w 2021 roku zaku-
piono testy do wykrywania narkotyków, które przekazano KMP. Testy te zostały 
wykorzystane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podczas 
działań prewencyjnych skierowanych do kierowców, do uczniów kaliskich szkół 
oraz do badań osób nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków.

Straż Miejska odebrała w 2021 r. dwa zgłoszenia na numer alarmowy dot. 
zażywania narkotyków i dopalaczy oraz przeprowadziła 7.177 kontroli w 128 
miejscach, w których między innymi spotykają się osoby używające dopa-
lacze i narkotyki.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

W ramach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS podejmowane były działa-
nia wspierające osoby z problemem narkotykowym w utrzymaniu abstynencji. 
W 2021 r. z pomocy KIS skorzystały 62 osoby z problemem narkotykowym.

Podczas spotkań w KIS prowadzone były z tymi osobami rozmowy indywidu-
alne i spotkania grupowe o charakterze wspierająco-edukacyjnym oraz mo-
tywującym do leczenia. 

Pomoc psychospołeczna, edukacyjna i informacyjna udzielana 
w Punkcie Konsultacyjnym osobom uzależnionym

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób używających szkodliwie i uzależnionych 
od narkotyków oraz ich rodzin prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny „Karan”, przy ul. Granicznej 1 podejmowano działania 
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z zakresu profilaktyki wskazującej.  Działaniami tymi objęto w 2021 roku 70 osób.

Działania terapeutyczno-lecznicze skierowane do osób uzależnionych od 
środków psychoaktywnych są realizowane w ramach kontraktów z NFZ, 
a działania konsultacyjne (punkt) są finansowane przez Krajowe Biuro ds. 
Narkomanii i Wojewodę Wielkopolskiego.

II. Działania w zakresie ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego 
i społecznego wywołanych używaniem szkodliwym i uzależnieniem 
od narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz NSP, poprzez 
udzielanie tym rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej

Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych używaniem szkodli-
wym i uzależnieniem od narkotyków, innych środków psychoaktywnych i NSP

Osoby współuzależnione uczestniczyły w terapii grupowej i indywidualnej 
w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, NZOZ Poradni 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Centrum Medycznym MULTIMED  
(działanie finansowane przez NFZ).

Rodziny osób uzależnionych z problemem różnych uzależnień: alkoholowych, 
narkotykowych i behawioralnych mogły również uzyskać wsparcie i pomoc 
na spotkaniach grup samopomocowych dla osób współuzależnionych Al-A-
non. W Kaliszu funkcjonują trzy takie grupy. W spotkaniu jednej grupy uczest-
niczyło ok. 15 osób.

Dodatkowo w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej ze 
środków z Budżetu Miasta Kalisza sfinansowano w 2021 r. realizację grupy 
wstępnej dla osób współuzależnionych. W jej spotkaniach uczestniczyło 87 
osób – członków rodzin osób z problemem narkotykowym oraz grupy tera-
peutycznej dla osób współuzależnionych, w spotkaniach której wzięło udział 
80 osób.

III. Profilaktyczne i edukacyjne mające na celu ograniczenie używa-
nia narkotyków, innych środków psychoaktywnych i NSP przez dzieci 
i młodzież

Cel: Ograniczenie zjawiska używania narkotyków, innych środków psychoak-
tywnych i NSP przez dzieci i młodzież

Wyniki cyklicznych badań ESPAD przeprowadzonych w naszym mieście były 
podstawą do planowania i realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w 2021 r. Niestety pandemia i związane z nią ograniczenia 
uniemożliwiły realizację ww. działań w pełnym zakresie.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne:

• w ramach profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na całe populacje 
bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 
uzależnień, której celem jest  zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narko-
tykowej oraz zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających 
rozwojowi tych problemów w danej populacji zrealizowano w 2021 r.: Pro-
gram Trenerów Osiedlowych (ok. 4.000 dzieci i młodzieży), program z zakresu 
profilaktyki rówieśniczej (ok. 1.000 uczestników), strategię profilaktyczną dla 
dzieci i młodzieży „Ferie w mieście”(ok. 140 dzieci), konkurs „Wolność bez na-
łogów” połączony z drukiem kalendarzy tematycznych (na konkurs wpłynęły 
163 prace z 27 szkół), „Dziecięce wtorki i czwartki w mieście” (ok. 3.600 dzieci), 
półkolonie dla dzieci (202 dzieci), festyn rodzinny „Kraina lodu” (ok. 500 os.).

W sześciu kaliskich szkołach przeprowadzono kampanię „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Ze względu na pandemię materiały do jej realizacji w formie zdalnej 
zostały przekazane do szkół i nauczycieli, a uczniowie otrzymali odpowiednie 
linki, by móc uczestniczyć w konkursach profilaktycznych.

Zakupiono również dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i PCK prowadzą-
cego noclegownię i ogrzewalnię dla osób bezdomnych 270 testów do wy-
krywania narkotyków.

• w ramach profilaktyki selektywnej, ukierunkowanej na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację  społeczną, ro-
dzinną, środowiskową, są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wy-
stąpienia problemów uzależnień zrealizowano w 2021 r.: program z zakresu 
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profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży z grup ryzyka, programy 
edukacyjne i interwencyjne dla młodzieży, a w ramach Kaliskich Dni Trzeź-
wości dzieci ze świetlic i Domu Dziecka wzięły udział w rajdzie „Leśny Ludek” 
(100 dzieci). Ponadto dofinansowano funkcjonowanie sześciu świetlic środo-
wiskowych, realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowaw-
cze zawierające elementy socjoterapii. W 2021 r., ze względu na pandemię 
wszystkie świetlice funkcjonowały zgodnie wytycznymi GIS, MZ i MEN. Spo-
sób i zakres pracy i pomocy dzieciom w poszczególnych świetlicach zależał 
od warunków lokalowych, w jakich dana świetlica funkcjonowała.

• w ramach profilaktyki wskazującej, ukierunkowanej na diagnozę przyczyn 
problemu i podjęcie stosownej interwencji w stosunku do jednostek i grup wy-
sokiego ryzyka przejawiających pierwsze symptomy problemów wynikających 
z używania środków psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biolo-
gicznymi, psychologicznymi czy społecznymi oraz wychowujących się w rodzi-
nie z problemem uzależnień: zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w świe-
tlicach dla 205 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupa dla rodziców, których 
dzieci używają szkodliwie lub są uzależnione od narkotyków, wczesna inter-
wencja – zajęcia informacyjno-edukacyjne, w których wzięło udział 97 osób. 
Ponadto, zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono dla świetlic 12 laptopów, 
które były niezbędne dzieciom do nauki zdalnej.

Działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla 
dzieci i młodzieży realizuje również w naszym mieście Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny.  W 2021 r. w programie profilaktycznym z zakresu uzależ-
nień „ARS, czyli jak dbać o miłość”, realizowanym przez sanepid uczestniczyło 
7.175 uczniów, a w programie „Stop dopalaczom i nowym środkom psychoak-
tywnym” wzięło udział 209 uczniów.

Szkolne i pozaszkolne strategie profilaktyczne swoim zakresem merytorycz-
nym obejmują profilaktykę wszystkich uzależnień i w związku z tym zostały 
ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz równocześnie w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Podejmowane działania wspomagające działalność instytucji, or-
ganizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu 
problemów narkotykowych.

Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, 
instytucji i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów 
narkotykowych.

Do zgłaszania swoich propozycji działań do Miejskiego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na kolejny rok zostały zaproszone instytucje i organizacje za 
pośrednictwem odpowiednich komunikatów zamieszczonych w mediach i na 
stronie Urzędu Miasta Kalisza.

W zakresie wyłonienia realizatorów zadań zostały ogłoszone otwarte kon-
kursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z MPPN:

• Program Trenerów Osiedlowych,

• realizacja cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w oparciu 
o założenia profilaktyki rówieśniczej,

• prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adre-
sowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, mło-
dzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP,

• realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród 
osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, 
substancji psychotropowych i NSP.

Zabezpieczone zostały także środki na zadania publiczne o charakterze lo-
kalnym lub regionalnym z zakresu przeciwdziałania narkomanii, tzw. małe 
granty.
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V. Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie zjawiska 
ubóstwa i wykluczenia społecznego osób uzależnionych od narkoty-
ków, innych środków psychoaktywnych i NSP oraz ich rodzin.

Cel: Zmniejszenie zjawiska ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społeczne-
go osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, innych środ-
ków psychoaktywnych i NSP oraz ich rodzin.

Pomoc finansowa i rzeczowa osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Osoby uzależnione od narkotyków i ich rodziny otrzymują najczęściej pomoc 
w formie zasiłku celowego, okresowego, pomocy rzeczowej i żywności przy-
znawanych na podstawie decyzji z MOPS. Ponadto pomoc socjalną w postaci 
wydawania odzieży prowadziły w 2021 r. dla ww. osób Fundacja „Bread of Life” 
i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Pomoc w postaci żywności osoby uzależ-
nione i ich rodziny mogły otrzymać w Stowarzyszeniu „Bank Chleba” i PKPS, 
a gorący posiłek w jadłodajni prowadzonej przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

Poradnictwo, edukacja, wsparcie socjalne i praca socjalna z osobami uza-
leżnionymi.

Pracownicy socjalni MOPS w Kaliszu w ramach pracy indywidualnej z klientem 
edukowali oraz motywowali do leczenia odwykowego osoby z problemem 
narkotykowym.

Osoby te mogły też liczyć na pomoc w aktywizacji zawodowej, ustaleniu nie-
pełnosprawności, wsparciu w utrzymaniu abstynencji. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz poprawa jako-
ści życia osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków.

Wszystkie osoby używające szkodliwie oraz osoby uzależnione od narkotyków 
mogły uczestniczyć w działaniach podejmowanych w ramach Klubu Integracji 
Społecznej. W ramach KIS osoby te miały możliwość skorzystania z konsultacji 
indywidualnych ze specjalistą ds. uzależnień oraz uczestniczyć w spotkaniach 
grupy wsparcia (diagnoza problemu, motywowanie do leczenia, wsparcie, 
nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania 

problemów), dzięki której utrzymują dłuższe okresy abstynencji, a co za tym 
idzie poprawia się ich jakość życia.

Wszystkie ww. działania finansowane były w ramach środków przeznaczo-
nych na pomoc społeczną, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kaliszu.

2021 r. ze względu na pandemię był bardzo trudnym rokiem, jeżeli chodzi 
o realizację zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 r. Zmieniające się przepisy, obostrzenia i wytyczne GIS, MZ i MEN  wy-
musiły na realizatorach zadań dostosowanie sposobu i form pracy do obo-
wiązujących przepisów. Pomimo wszystko większość zaplanowanych działań 
udało się zrealizować. 

Szczegółowa diagnoza problemów narkotykowych na terenie Kalisza, obejmu-
jąca również podejmowane działania mające na celu ich rozwiązywanie sta-
nowi integralną część Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok zo-
stał przyjęty uchwałą nr XXXIV/493/2020 r. z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu nale-
ży do zadań własnych gminy. Zadania te są realizowane w postaci programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 r. wynikał ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016–2025. Uwzględnia on również cele operacyjne, dotyczące profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie 
Zdrowia na lata 2016-2020.

Środki finansowe na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych i określa je Rada Miasta Kalisza w ramach uchwały 
w sprawie budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu.

Realizacja Programu odbywa się we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 
miasta, szkołami, policją, sądem, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowy-
mi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami fizycznymi (tzw. realiza-
torami), które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań.

Monitoring realizacji Programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji 
w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowa-
ne zgodnie z założonym planem. Będzie prowadzony przy wykorzystaniu okre-
ślonych wskaźników oraz na podstawie sprawozdań przekazywanych przez 
realizatorów zadań. Uzyskane w ww. sposób informacje i wynikające wnioski 

7.3.6. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r.

zostaną uwzględnione w diagnozie problemów w programie na kolejny rok.

Na realizację działań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2021 r. wydatkowano z Budżetu Miasta (z rozdz. 
85154 przeciwdziałania alkoholizmowi) 1.536.039,2 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych podjęto w 2021 r. następujące działania:

I. W zakresie ograniczenia dostępności napojów alkoho-
lowych i zmniejszenia rozmiarów naruszeń prawa na rynku 
alkoholowym:
Cel: Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i zmniejszenie roz-
miarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi nakłada w art. 12 ust. 1 i ust. 3 obowiązek ustalenia przez radę 
gminy w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Regulacje te zgodnie z art. 1 i 2 ustawy mają służyć między innymi 
ograniczeniu dostępności alkoholu.

Uchwałą Nr XXXI/448/2020 Rady Miasta Kalisza z 29 października 2020 r. w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Ka-
lisza została ustalona:

• maksymalna liczba 310 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przeznaczonych 
do spożycia: poza miejscem sprzedaży – 210 zezwoleń, w miejscu sprzedaży 
– 100 zezwoleń,

zł1.536.039,20 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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• maksymalna liczba 290 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
w tym przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży – 210 zezwo-
leń, w miejscu sprzedaży – 80 zezwoleń,

• maksymalna liczba 265 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych do 
spożycia: poza miejscem sprzedaży – 200 zezwoleń, w miejscu sprzedaży – 
65 zezwoleń.

Powyższa liczba jest wynikiem analizy poziomu wykorzystania wcześniej obo-
wiązującego na terenie Miasta Kalisza limitu zezwoleń oraz liczby mieszkańców 
przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Jednocześnie 
określona maksymalna liczba zezwoleń jest zróżnicowana w zależności od ro-
dzaju napojów alkoholowych pod kątem ograniczenia dostępności do napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W 2021 r.:

• wydano 224 zezwolenia w tym: 117 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 107 zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży,

• wydano 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia ze względu na 
brak złożonego oświadczenia lub wniesienia ustawowej opłaty,

• nie cofnięto zezwoleń z tytułu nieprzestrzegania warunków sprzedaży 
w związku z naruszeniem art. 15 ustawy dot. sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod koniec 2021 r., 
pracując nad diagnozą problemów alkoholowych w Kaliszu, dokonała analizy 
poziomu wykorzystania dotychczas obowiązującego na terenie Miasta Kali-
sza limitu zezwoleń oraz liczby mieszkańców przypadających na 1 punkt sprze-
daży napojów alkoholowych. Ustalono, że bezzasadna jest zmiana aktualne 
obowiązującej uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
tych napojów na terenie Miasta Kalisza zarówno w zakresie maksymalnej licz-
by zezwoleń, usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych, jak również wprowadzania ograniczeń godzinowych sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do sprzedawców 
i kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

W 2021 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przepro-
wadziła w Kaliszu kontrolę 33 punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
1 kontrolę interwencyjną. Kontrole były realizowane zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 101/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustale-
nia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych z późn. zm.

Główne uchybienia wynikające z przeprowadzonych kontroli to: brak książ-
ki kontroli i wywieszek o szkodliwości alkoholu (do uzupełnienia), niezgodność 
danych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoho-
lowych z wydrukiem z kas fiskalnych (wszczęto postępowanie administracyjne 
mające wyjaśnić sprawę) oraz w dwóch przypadkach, w punktach stwierdzo-
no niezgodną z prawem reklamę – została usunięta.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. zaopinio-
wała 54 wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod wzglę-
dem zgodności lokalizacji z uchwałą Nr XXXI/448/2020 Rady Miasta Kalisza 
z 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
tych napojów na terenie Miasta Kalisza (z późn. zm.). Liczba wniosków o zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych zmalała w porównaniu z rokiem 2020 
o 12. Najprawdopodobniej jej spadek związany jest z pandemią, a co za tym 
idzie, z zamykaniem się punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto w Kaliszu w terminie od 23.08 do 31.12.2021 r. było realizowane „Sprawdzone 
Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” tzw. Tajny Klient. Miejscem realizacji zadania było 
205 losowo wybranych przez WSSM punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Jest to program nakierowany na zmianę zachowań wśród sprzedawców alko-
holu, którzy potencjalnie mogliby naruszyć prawo w zakresie sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w szczególności 
dzieciom, młodzieży oraz osobom nietrzeźwym.

Głównym celem  badania było sprawdzenie czy sprzedawca poprosi „Tajem-
niczego klienta” (wyglądającego na osobę niepełnoletnią), który chce kupić 
alkohol o dokument potwierdzający jego pełnoletność.



65Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

Program był  realizowany w II turach. W pierwszym etapie audytu w 62% punk-
tów poproszono o dowód tożsamości, a w 38% nie, natomiast w drugim eta-
pie audytu sytuacja uległa poprawie i w 73% punktów odmówiono sprzedaży 
alkoholu tajemniczemu klientowi i poproszono o potwierdzenie pełnoletności.

Przepisy jednoznacznie określają, że każda osoba sprzedająca alkohol w Pol-
sce ma obowiązek – w przypadku wątpliwości, co do pełnoletności nabywcy 
– zażądać potwierdzenia wieku poprzez dowód tożsamości.

W województwie wielkopolskim Miasto Kalisz jest na drugim miejscu pod 
względem liczby sklepów, w których poproszono o dowód tożsamości.

Wymiernym rezultatem realizacji zadania było przeszkolenie sprzedawców 
w 205 punktach sprzedaży. Wszystkie punkty otrzymały stosowne materiały 
szkoleniowe i certyfikaty. W trakcie tego terenowego szkolenia trenerzy zwra-
cali również uwagę na obecność tabliczek dotyczących zakazu sprzedaży al-
koholu nieletnim oraz na reklamy alkoholu. Ogólnie większość ze sprawdzonych 
sklepów nie łamała przepisów w tym zakresie. Uzyskany materiał w wyniku po-
wyższego badania posłuży do tworzenia analizy ryzyka na potrzeby planowa-
nych kontroli realizowanych przez MKRPA.

Działania interwencyjne podejmowane przez Komendę Miejską Poli-
cji w Kaliszu i Straż Miejską

W 2021 r. działania interwencyjne dotyczące przestrzegania prawa w zakresie 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania porządku pu-
blicznego przez osoby nietrzeźwe były podejmowane przez Straż Miejską i Ko-
mendę Miejską Policji w Kaliszu.

Patrole Straży Miejskiej Kalisza podejmowały działania kontrolne w rejonie 
punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, których zadaniem 
było między innymi wyeliminowanie sprzedaży napojów alkoholowych nielet-
nim i nietrzeźwym.

Ponadto Straż Miejska wykorzystuje monitoring stacjonarny i kamery mobilne 
w działaniach mających na celu przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miej-
scach publicznych. W 2021 r. zakupiono ze środków z Budżetu Miasta Kalisza dla 
Straży Miejskiej kamerę mobilną i urządzenie do monitoringu.

W 2021 r. Straż Miejska interweniowała w 621 sytuacjach związanych ze spoży-
waniem alkoholu w miejscach publicznych (194 osoby ukarano mandatami, 426 
pouczono). W związku ze zmniejszonymi obostrzeniami związanymi z pande-
mią w 2021 r. znacznie wzrosła liczba mandatów (o 181 w porównaniu z rokiem 
ubiegłym), które wystawiła Straż Miejska za spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych.

W 2021 r. KMP zatrzymała 316 nietrzeźwych kierowców, 52 osoby ukarano man-
datami za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz interweniowała 1683 
razy w związku z zakłócaniem porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe. 
Ponadto KMP podejmuje działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców 
Kalisza np. „Akcja Trzeźwość” podczas Kaliskich Dni Trzeźwości.

W 2021 r. sfinansowano z Budżetu Miasta Kalisza spot profilaktyczno-edukacyj-
ny skierowany do kierowców. Film ten  został nakręcony przy współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji w Kaliszu i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. 
Jego tematyką jest zagrożenie na drogach powodowane przez nietrzeźwych 
kierowców. W scenariuszu zostały przedstawione sceny: picie alkoholu, pijany 
kierowca, wypadek, śmierć pieszego, tragedia rodziny. Jest on emitowany na 
stronach Komendy Miejskiej Policji i Urzędu Miasta Kalisza. Zakupiono również 
dla KMP cztery alkomaty, które policja będzie wykorzystywała podczas akcji 
trzeźwościowych na kaliskich drogach.

II. Szkody zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych 
i nadużywających alkoholu
Cel: Zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nad-
używaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.

Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie szkód zdrowotnych 
i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od 
alkoholu:

Leczenie osób uzależnionych

W Kaliszu funkcjonują dwa miejsca, w których taką pomoc może uzyskać 
osoba uzależniona (w ramach kontraktu z NFZ): NZOZ Poradnia Terapii Uza-
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leżnień i Współuzależnienia przy ul. Lipowej 5, która realizuje 32-tygodniowy 
program finansowany przez NFZ oraz MULTIMED – Centrum Medyczne przy 
ul. Majkowskiej 13A w Kaliszu, która realizuje program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych w formie oddziału dziennego, terapii indywidualnej i grupowej.

W 2021 r. do PTUiW zgłosiło się 641 osób z problemem alkoholowych, a do 
MULTIMEDU 536 osób.

FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży jest uznanym czynnikiem tok-
sycznego uszkodzenia płodu. Wypijając każdy rodzaj napoju alkoholowego, 
kobieta w ciąży wprowadza do swojego organizmu, a także do organizmu 
rozwijającego się dziecka, substancję toksyczną. FASD to zaburzenia rozwo-
ju występujące u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Najcięższym 
zaburzeniem jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszko-
dzeń ośrodkowego układu nerwowego występują przede wszystkim prena-
talne zaburzenia wzrostu i dysmorfie twarzy.

Realizując zadania wynikające z MPPiRPA na 2021 r. „Prowadzenie dzia-
łań edukacyjnych na temat FAS”, zakupiono 150 szt. broszur profilaktyczno 
– edukacyjnych „Ciąża bez alkoholu. Dlaczego warto zachowywać w tym 
czasie abstynencję” i przekazano je do poradni położniczo-ginekologicz-
nych w Kaliszu.

Wsparcie i pomoc w utrzymaniu abstynencji – funkcjonowanie klu-
bów abstynenckich i ruchu samopomocowego AA.

Kaliskie stowarzyszenia abstynenckie prowadzą w Kaliszu dwa kluby abstynenc-
kie i jedną świetlicę abstynencką, w których realizowane są programy rehabilita-
cyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin: 
aktywizacja społeczna, wsparcie w utrzymaniu abstynencji, pomoc w rozwiązy-
waniu różnorodnych problemów, motywowanie do leczenia odwykowego.

Ponadto w Kaliszu działa 12 grup samopomocowych AA (Anonimowi Alkoho-
licy), w spotkaniach których mogą uczestniczyć osoby uzależnione. Są one 
uzupełnieniem terapii odwykowej, oferując wsparcie w utrzymaniu absty-

nencji. Grupy te są wspólnotą trzeźwościową. Ich program oparty jest na 
„12 krokach AA” i „12 tradycjach”. Udział w grupach samopomocowych jest 
anonimowy. Średnio w każdej grupie uczestniczy 25-30 osób uzależnionych.

Organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin

W ramach zwiększenia oferty działań zmierzających do zapobiegania wy-
kluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, reduk-
cji szkód oraz zwiększenia dostępności do istniejących form wsparcia (NPZ), 
co roku grupa 90 osób uzależnionych i współuzależnionych miała możliwość 
uczestniczenia w terapii realizowanej podczas obozów terapeutycznych.

Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające podstawowy pro-
gram terapeutyczny finansowany przez NFZ

Od wielu lat programy realizowane w NZOZ, finansowane przez NFZ były uzu-
pełniane o realizację programów finansowanych z Budżetu Miasta Kalisza. 
W roku 2021 ze względu na pandemię i wprowadzone w związku z tym ogra-
niczenia realizatorzy programów i warsztatów zwiększających dostępność 
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, wykraczających poza kon-
trakty z NFZ nie podjęli się ich realizacji.

Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społeczne-
mu osób bezdomnych z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem 
schronienia

W Kaliszu w 2021 r. podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonowały cztery 
miejsca, gdzie osoby bezdomne z problemem alkoholowym mogą uzyskać 
pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży oraz pomoc terapeutyczną:

• schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta,  ul. Warszaw-
ska 93A,

• noclegownia dla bezdomnych mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Do-
brzecka 2,
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• ogrzewalnia dla kobiet  i mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Dobrzecka 2,

• schronisko dla bezdomnych mężczyzn: Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Stawi-
szyńska 20; siedziba schroniska – Słupia (transport do schroniska zapew-
nia Caritas).

Wszystkie osoby przebywające w schroniskach czy noclegowni były objęte 
programem rehabilitacyjnym i reedukacyjnym, który ma na celu zmotywo-
wanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, przywrócenie zdolności do 
samodzielnego życia społecznego i funkcjonowania w rolach społecznych.

Ww. placówki funkcjonowały zgodnie z wytycznymi GIS i MZ dot. pandemii.

Od 2019 roku przy ul. Stawiszyńskiej 20 działa Punkt konsultacyjno-inter-
wencyjny dla osób z problemem alkoholowym (kobiet i mężczyzn), ich rodzin, 
w tym osób bezdomnych. Punkt prowadzony jest przez Caritas Diecezji Ka-
liskiej. Część interwencyjna jest czynna całą dobę. Dyżuruje tam między in-
nymi lekarz, który przeprowadza wstępną diagnozę stanu zdrowia bezdom-
nego i ewentualne kieruje go do schroniska, noclegowni lub innego miejsca, 
w którym uzyska stosowną pomoc. Każda osoba, która się zgłosi do punktu 
ma możliwość kąpieli, wymiany odzieży, dostanie ciepły posiłek. Ponadto 
osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin mogą skorzy-
stać z konsultacji terapeuty i psychologa.

W 2021 r. w punkcie udzielono 324 porad i interwencji (o 15 więcej niż w roku 2020).

Przy Caritas Diecezji Kaliskiej działała w 2021 r. grupa street-workerów. Stre-
et-workerzy podejmowali działania interwencyjne wobec osób bezdomnych 
i uzależnionych przebywających na ulicach, dworcach i w innych miejscach 
publicznych. W wyniku podejmowanych interwencji osoby te dostawały go-
rącą zupę i odzież oraz, jeżeli wyrażali zgodę, to trafiali do schronisk i nocle-
gowni. W 2021 r., w okresie zimy, gorącą zupę dla osób bezdomnych rozwozili 
również mieszkańcy Schroniska Brata Alberta.

Działania interwencyjne wobec osób bezdomnych podejmowała również 
Straż Miejska. Strażnicy patrolowali miejsca, w których najczęściej przeby-
wają bezdomni (pustostany, parki, piwnice), a spotkane tam osoby kierowali 
do miejsc, w ktorych można było uzyskać pomoc.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Pomoc i wsparcie dla osób z problemem alkoholowym na terenie naszego 
miasta uzupełniają działania podejmowane w Klubie Integracji Społecznej 
działającym przy MOPS-ie. W ramach KIS realizowane były konsultacje indy-
widualne i grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (motywowa-
nie do leczenia, wsparcie w utrzymaniu abstynencji) oraz działania zmierza-
jące do aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób.

Ww. działaniami objęto w 2021 r. 305 osób z problemem alkoholowym 
(82 osoby więcej niż w roku 2020).

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa 
Zespół ds. motywowania do leczenia odwykowego. Zespół rozpoczyna roz-
patrywanie sprawy dot. osoby mającej problem alkoholowy na podstawie 
złożonego do Komisji wniosku. Wniosek taki może złożyć każda osoba, której 
nie jest obojętny los pijącego lub instytucja (pomoc społeczna, policja, za-
kład pracy). W 2021 r. do Komisji trafiło 8 wniosków o leczenie.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej 
zasady określa ustawa, tj. na leczenie odwykowe można skierować osobę, 
która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzin-
nego, demoralizację małoletnich, uchyla się od  obowiązku zaspokajania 
potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. 
W 2021 r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wystąpiła do sądu o skierowanie 
na leczenie odwykowe 53 osób.
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III. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, 
w tym zjawisko przemocy w rodzinie
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych 
nadużywaniem alkoholu, a w szczególności ochrony przed przemocą  w ro-
dzinie.

Podejmowane działania w zakresie ograniczeń zaburzeń życia rodzinne-
go i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, a w szczególności 
ochrony przed przemocą  w rodzinie:

Realizacja terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych

Rodziny osób uzależnionych i pijących szkodliwie mogą uzyskać pomoc te-
rapeutyczną w NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kali-
szu, ul. Lipowa 5 i w NZOZ MULTIMED, ul. Majkowska 13 w ramach kontraktów 
z NFZ. W 2021 r. do PTUiW zgłosiło się 247 osób współuzależnionych, a do 
MULTIMEDU 136 osób. Terapia tych osób jest finansowana w ramach kon-
traktów z NFZ.

Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające podstawowy pro-
gram terapeutyczny finansowany przez NFZ

Ze względu na pandemię podstawowy program terapeutyczny realizowany 
przez NZOZ-y w 2021 r. nie został uzupełniony o działania terapeutyczne fi-
nansowane z Budżetu Miasta. Realizatorzy programów i warsztatów zwięk-
szających dostępność pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnio-
nych, wykraczających poza kontrakty z NFZ nie podjęli się ich realizacji.

Warsztaty z asertywności, grupa dla DDA czy terapia par pomimo, że były 
zaplanowane do realizacji w 2021 r. nie zostały zrealizowane.

Ochrona przed przemocą w rodzinie

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziale Interwencji Kryzysowej, ul. Gra-

niczna 1. Pomoc ta jest udzielana w formie poradnictwa specjalistycznego 
świadczonego przez psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych 
oraz w formie schronienia. W 2021 roku  DIK oraz Zespół Interdyscyplinarny 
zmieniły swoją siedzibę i znajdują się przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu.

W związku z powyższym w 2021 r., wychodząc naprzeciw zapisom ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.), rozpoczęto, ze środków alkoholowych, 
inwestycję polegającą na instalacji windy osobowej i monitoringu w ww. bu-
dynku. Było to konieczne, ponieważ klientami Zespołu są często niepełno-
sprawne ofiary przemocy, osoby starsze.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogły w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej, Dziale Interwencji Kryzysowej uzyskać pomoc w formie po-
radnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, pracownik socjalny) lub 
w formie schronienia.

W 2021 r. z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 378 osób (o 127 osób mniej niż 
w 2020 r.).

Ponadto w Kaliszu działania na rzecz zwalczania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie podejmuje powołany zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Kalisza Zespół Interdyscyplinarny. Zespół realizuje procedurę 
„Niebieska Karta” i koordynuje działania podmiotów, których przedstawiciele 
wchodzą w jego skład. W 2021 r. do Zespołu wpłynęło 190 NK.

Od 2020 r. rodziny uwikłane w przemoc, zarówno osoby doświadczające 
przemocy, jak i osoby stosujące przemoc oraz świadkowie przemocy, mogą 
uzyskać pomoc konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: MOPS  
ul. Obywatelska 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nu-
mer telefonu: 506 162 271.

O skali problemu dot. przemocy w rodzinie w naszym mieście świadczy licz-
ba policyjnych interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie lub 
problemem alkoholowym jednego z jej członków, których w 2021 r. było 2.623. 
Liczba tych interwencji znacząco wzrosła, co wynika najprawdopodobniej 
z ograniczeń związanych z pandemią, izolacją, kwarantanną, zdalną pracą 
i nauką.
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Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

W 2021 roku funkcjonowało w Kaliszu 6 świetlic realizujących pozaszkolne 
programy opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii, do których 
uczęszczało 210 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Oprócz oddziaływań socjoterapeutycznych dzieci te były objęte pomocą 
psychologiczną, pomocą w odrabianiu lekcji oraz dożywianiem. W ramach 
realizacji programu wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia podczas 
wakacji w obozie profilaktyczno-terapeutycznym, który stanowił kontynu-
ację całorocznych działań w świetlicach.

Realizując założenia programowe pracownicy świetlic współpracowali rów-
nież z rodzicami lub opiekunami tych dzieci (jeżeli było to możliwe). Pandemia 
spowodowała, że do świetlic zaczęło przychodzić coraz mniej dzieci, pomi-
mo że podmioty prowadzące świetlice dostosowały warunki pracy z dzieć-
mi do zaleceń GIS i MEN (praca hybrydowa, w małych grupach). Od wrze-
śnia 2021 r. (nowy rok szkolny) sytuacja znacznie się poprawiła. Liczba dzieci 
w świetlicach zaczęła sukcesywnie rosnąć.

Ponadto podczas wakacji 2021 dzieci z terenu Kalisza mogły uczestniczyć 
w półkoloniach organizowanych przez ZHP w Stanicy Harcerskiej „Grodzisko” 
na Przystani Kalisz (ok. 150 dzieci) oraz w prowadzonych przez Stowarzysze-
nie „Bajka” „Dziecięcych wtorkach i czwartkach”, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. W każdym z 18 spotkań przed kaliskim ratuszem uczestni-
czyło ok. 200-250 dzieci.

Pomoc społeczna dla rodzin z problemem alkoholowym

Osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny otrzymują najczęściej pomoc 
w formie zasiłku celowego, okresowego, pomocy rzeczowej i żywności przy-
znawanych na podstawie decyzji z MOPSu. Ponadto pomoc socjalną w po-
staci wydawania odzieży prowadzą dla ww. osób Fundacja „Bread of Life” 
i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Pomoc w postaci żywności osoby uza-
leżnione i ich rodziny mogą otrzymać w Stowarzyszeniu „Bank Chleba” i PKPS, 
a gorący posiłek w jadłodajni prowadzonej przez Caritas Diecezji Kaliskiej.  

Z pomocy materialnej w 2021 r. skorzystało 3729 rodzin, w tym 206 rodzin 
z problemem alkoholowym.

Od kilku lat obserwuje się spadek liczby osób korzystających z pomocy spo-
łecznej. Wg pracowników socjalnych jest to spowodowane zmniejszeniem stopy 
bezrobocia, poprawą rynku pracy oraz malejącą liczbą mieszkańców Kalisza.

Wsparcie w działaniach mających na celu poprawę jakości życia ro-
dzin osób współuzależnionych

W Kaliszu odbywają się spotkania trzech grup samopomocowych Al-Anon 
– dla rodzin osób uzależnionych. Uczestnictwo w tych grupach daje ogrom-
ne wsparcie rodzinom osób uzależnionych. W spotkaniach każdej z grup 
uczestniczy średnio 12-18 osób współuzależnionych. Tak jak w przypadku 
grup AA, grupy te nie mogą korzystać z zewnętrznego dofinansowania swo-
jej działalności.

IV. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież
Cel: Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież

W 2019 r. po raz piąty były zrealizowane w Kaliszu badania „Używanie alko-
holu i narkotyków przez młodzież szkolną”. W badaniu ankietowym uczestni-
czyła reprezentatywna próba młodzieży szkolnej z dwóch grup wiekowych: 
724 uczniów w wieku 15-16 oraz 765 uczniów w wieku 17-18 lat. Z przeprowa-
dzonych badań wynikało między innymi, że napoje alkoholowe są najbar-
dziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży,

• chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 86,0% uczniów z młodszej 
grupy i 96,4% uczniów ze starszej grupy,

• picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie 
ostatnich 30 dni przed badaniem piło 50,1% piętnastolatków i 86,8% sie-
demnastolatków,

• większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód 
zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoak-
tywnych,

• rodzice respondentów w znacznej części nie zabraniają swoim pocie-
chom picia alkoholu, chociaż w większości jedynie w swojej obecności.
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Analiza ww. wyników badań pokazuje, że w Kaliszu gimnazjaliści piją mniej 
piwa przy jednej okazji niż ich rówieśnicy z próby ogólnopolskiej.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu ograni-
czenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2021 r. zrealizowano:

1. w ramach profilaktyki uniwersalnej: strategię profilaktyczną „Ferie zimo-
we w mieście”; „Dziecięce wtorki i czwartki w mieście” (200-250 dzieci na 
każdym z 18 spotkań), Kaliskie Dni Trzeźwości, szkolenie realizatorów pro-
gramu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży „Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej” (123  nauczycieli), półkolonie z programem profilaktycznym 
w okresie wakacji, w których uczestniczyło ok. 200 dzieci,

2. w ramach profilaktyki selektywnej: działania opiekuńcze i rozwojowe po-
dejmowane wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym realizowa-
ne w 6 świetlicach środowiskowych organizujące pozalekcyjne programy 
opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii, rajd pieszy 
„Leśny Ludek” dla dzieci ze świetlic i Domu Dziecka (ok. 100 uczestników), 
szkolenie dla 50 osób pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (wo-
lontariusze pracujący w świetlicach, wychowawcy, kuratorzy),

3. w ramach profilaktyki wskazującej podjęto takie działania jak: zajęcia 
socjoterapeutyczne realizowane w świetlicach dla dzieci przejawiających 
wysoki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówieśnikami, 
programy reedukacyjne dla młodzieży i program z zakresu profilaktyki se-
lektywnej i wskazującej – krótka interwencja. Zakupiono również dla świe-
tlic 12 laptopów, które pomogą dzieciom nie posiadającym komputerów 
w odrabianiu prac domowych i w nauce zdalnej.

V. Działania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słu-
żące rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji, instytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania proble-
mów alkoholowych

Podejmowane działania wspomagające i wspierające działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alko-
holowych:

• budowanie systemu współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i instytucja-
mi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

• wspomaganie rzeczowe, merytoryczne i finansowe przy realizacji zadań 
wynikających z programu,

• wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

• podejmowanie wspólnych działań na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

• podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się pomocom osobom uza-
leżnionym, współuzależnionym, dzieciom z rodzin alkoholowych oraz ofia-
rom i sprawcom przemocy,

• tworzenie lokalnej koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych,

• wzajemne informowanie i współdziałanie przy realizacji i promocji działań,

• realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dla lokalnej społeczności.

Rok 2021 ze względu na pandemię był bardzo trudnym rokiem, jeżeli chodzi 
o realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2021 r. Zmieniające się przepisy, obostrzenia i wy-
tyczne GIS, MZ i MEN wymusiły na realizatorach zadań dostosowanie sposo-
bu  i form pracy do obowiązujących przepisów. Pomimo to, większość działań 
udało się zrealizować.

Szczegółowa diagnoza problemów alkoholowych na terenie Kalisza, obej-
mująca również podejmowane działania mające na celu rozwiązywanie 
tych problemów stanowi integralną część Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii na lata 2022-2023.
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Cel: Zaspokajanie koniecznych potrzeb mieszkaniowych.

Opis:

Na początku 2021 r. uprawnienia do przydziału lokalu z komunalnego zasobu 
Miasta Kalisza posiadało 277 rodzin osiągających niskie dochody, w tym:

• 47 – uprawnienia z tytułu wymiany,

• 135 – uprawnienia do przydziału lokalu mieszkalnego,

• 95 – uprawnienia do przydziału najmu socjalnego lokalu z tytułu niskich 
dochodów,

oraz 

• dodatkowo 345 rodzin mających orzeczoną wyrokiem sądowym eksmisję 
z prawem do najmu socjalnego lokalu

W 2021 r. do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta 
w Kaliszu wpłynęło 207 wniosków o przydział lokalu z komunalnego zasobu 
Miasta Kalisza, w tym:

• 167 wniosków o przydział lokalu z tytułu niskich dochodów,

• 40 wniosków o wymianę lokalu.

7.3.7. Uchwała Nr XXIX/431/2020 Rady 
Miasta Kalisza z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wielk.2020.7318 ze zm.)

Spośród ww. złożonych wniosków podczas tworzenia wykazu osób uprawnio-
nych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych Komisja Miesz-
kaniowa działająca przy Prezydencie Miasta zakwalifikowała:

• 22 rodzin do otrzymania lokalu z tytułu wymiany,

• 50 rodzin do otrzymania lokalu mieszkalnego,

• 34 rodzin do otrzymania najmu socjalnego lokalu z tytułu niskich dochodów.

Ogółem w 2021 r. wydanych zostało 177 skierowań na zawarcie umowy, w tym:

• 63 – najmu socjalnego lokalu,

• 2 – najmu pomieszczenia tymczasowego,

• 2 – najmu lokalu zamiennego,

• 30 – najmu lokalu komunalnego z tytułu przydziału,

• 6 – najmu lokalu komunalnego z tytułu wymiany,

• 27 – na remont lokalu  na koszt własny,

• 47 – najmu po spłacie zadłużenia. 

Na koniec grudnia 2021 r. pozostały 363 rodziny posiadające uprawnienia do 
przydziału lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza, w tym:

• 69 – uprawnienia z tytułu wymiany,

• 215 – uprawnienia do przydziału lokalu mieszkalnego,

• 79 – uprawnienia do przydziału lokalu socjalnego z tytułu niskich dochodów,

oraz

• 345 rodziny mające orzeczoną wyrokiem sądowym eksmisję z prawem do 
lokalu socjalnego.
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Cel: Celem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezdomnym w powro-
cie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszenia 
liczby długotrwale bezdomnych osób na terenie Miasta Kalisza. 

Miasto Kalisz kontynuuje realizację pilotażowego projektu pn „Powrót z Bez-
domności” w ramach mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Łącznie od 
rozpoczęcia projektu utworzonych zostało 8 mieszkań treningowych prze-
znaczonych do samodzielnego zamieszkiwania przez osoby  bezdomne przy 
wsparciu opiekuna wskazanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta w Kaliszu, które realizują indywidualny program wychodzenia z bez-
domności.

7.3.8. Uchwała Nr XLVI/564/2017 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2017 r. 
w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu 
pn. „Powrót z Bezdomności”

Program został przyjęty uchwałą Nr LII/698/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 
26 kwietnia 2018 r.

Celem głównym programu jest wzrost świadomości społecznej o problemach 
niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza, a także zapewnienie im godnego, 
możliwie pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
wyrównywanie szans we wszystkich dziedzinach i płaszczyznach życia pu-
blicznego.

Spośród działań zrealizowanych w 2021 roku należy wymienić:

Zadanie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświad-
czenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
– III EDYCJA”.

- Standard szkoleniowy (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo): rekrutacja 
uczestników projektu prowadzona była/jest z uwzględnieniem zasady rów-
ności szans. Uczestnicy zakwalifikowani zostali/zostaną do udziału w pro-
jekcie na podstawie założeń, wynikających ze spełnienia kryteriów dostę-
pu oraz strategicznych (określonych w konkursie, w ramach którego projekt 
uzyskał dofinansowanie), bez względu na pochodzenie, wyznanie, grupę 
społ., niepełnosprawność oraz płeć przy czym ze względu na mniejszy udział 
w kształceniu zawodowym kobiet, do uczestnictwa w projekcie w pierwszej 
kolejności zakwalifikowane zostały uczennice. W dokumentacji dotyczącej 
wyboru wykonawców stosowano zapisy równościowe. Zobligowano wyko-
nawców do przygotowania materiałów dla uczestniczek/uczestników zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego projektowania, określoną w „Wytycznych 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Wprowadzono 

7.3.9. Miejski Program Działań na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością na lata 
2018–2022
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zapis, że za właściwe zostaną uznane wyłącznie dokumenty i inne mate-
riały opracowane w dostępnej formie, tj. w wersji plików w postaci umożli-
wiającej przeszukiwanie treści („PDF”, „Word”), pozwalającej na odczytanie 
dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku, w wersji w druku 
powiększonym, w wersji elektronicznych dokumentów. Założono, że w przy-
padku zidentyfikowania osób niepełnosprawnych w projekcie, wydatki na 
stosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień (tłumacz itp.) będą po-
krywane ze środków własnych Miasta Kalisza.

- Standard cyfrowy: materiały dla uczestników szkoleń/zajęć/doradztwa 
opracowane zostały/zostaną zgodnie z koncepcją uniwersalnego projekto-
wania, określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020” – pliki w postaci umożliwiającej przeszukiwanie treści 
(„PDF”, „Word”), pozwalającej na odczytanie dokumentów przez czytniki dla 
osób z dysfunkcją wzroku, w wersji elektronicznych dokumentów. Informacje 
o projekcie wraz z harmonogramem jego realizacji w wersji umożliwiającej 
np. powiększenie lub przeszukiwanie treści („PDF”) zostały zamieszczone na 
stronie www.kalisz.pl dostępnej dla osób z niepełnosprawnością (standard 
WCAG 2.0).

- Standard informacyjno-promocyjny: informacje o projekcie wraz z harmo-
nogramem jego realizacji zamieszczane są na stronie www.kalisz.pl dostęp-
nej dla osób z niepełnosprawnością (standard WCAG 2.0) w wersji umożli-
wiającej np. powiększenie lub przeszukiwanie treści („PDF”).

Na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego zamontowano dwie ławki z oparciem i podłokietnikami oraz tabli-
cę informacyjną z regulaminem korzystania z placu zabaw w języku Brailla.

Wykonano dokumentację projektową wraz z robotami budowlanymi zwią-
zanych z wykonaniem samoobsługowego szaletu miejskiego w Parku Przy-
jaźni w Kaliszu, zlokalizowanego w sąsiedztwie wejścia głównego do parku 
z poziomu ul. Skalmierzyckiej. Nowoczesność toalety polegać ma na wy-
posażeniu jej w systemy automatycznego otwierania drzwi, automatyczne 
mycie, dezynfekcję i suszenie muszli ustępowej oraz mycie podłogi po każ-

dorazowym użytkowaniu. Dawkowanie wody, mydła, papieru toaletowego 
oraz praca suszarki odbywać ma się bezdotykowo, tj. po podłożeniu dłoni 
pod odpowiedni podajnik. W pełni zautomatyzowana toaleta została przy-
stosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz wyposażona w przewijak 
dla niemowląt.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka

Dostępność architektoniczna:

Dostępne dla osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi są filie numer: 
1 (ul. Górnośląska 29), 2 (ul. Serbinowska 25), 5 (ul. Złota 26-28), 6 (ul. Wrocław-
ska 189).

W filii nr 1, która gromadzi zbiory tzw. „książki mówionej” dla niedowidzących 
i niewidomych, zmodernizowana została toaleta pod kątem dostępności dla 
osób z niepełnosprawnością.

MBP kontynuowała w 2021 r. usługę pn. „Tom w dom”. Pracownicy dostarczali 
książki do domów czytelników, którzy ze względu na ograniczoną mobilność 
spowodowaną wiekiem, niepełnosprawnością lub dłuższą chorobą, a także 
opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nie mogli osobiście przyjść 
do biblioteki. W 2021 roku pracownicy MBP odwiedzili czytelników 525 razy, 
wypożyczając 2.475 książek.

Z myślą o osobach z wadami wzroku:

• zakupiono do zbiorów MBP serię książek z dużą czcionką, zdecydowanie 
ułatwiającą czytanie,

• w 2021 r. zakupiono ponad 70 audiobooków na płytach CD, które można 
wypożyczać w filii nr 1 MBP, ma ona w swoich zbiorach już blisko 800 audio-
booków dostępnych dla czytelników,

• zakupiono kilkadziesiąt bezpłatnych kodów dostępu do platform Legi-
mi, Helion i IBUK Libra, oferujących ponad 100 tys. książek elektronicznych, 
w tym także synchrobooków, audiobooków i kursów wideo. Zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych pozwala na kontakt z literaturą bez konieczno-
ści wychodzenia z domu,

• filia nr 1 ma w swoich zbiorach 6 książek napisanych alfabetem Braille’a.
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MBP współpracowała z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Miłosierdzie” w Ka-
liszu. Podopieczni WTZ wykonywali własnoręcznie zakładki dla czytelników, 
którzy otrzymywali je w ramach akcji Black Week.

W 2021 r. MBP organizowała także konkursy dedykowane osobom niepełnosprawnym:

• w konkursie pt. „Moje ulubione kwiaty” wzięło udział 20 podopiecznych 
Integracyjnego Klubu Osób z Niepełnosprawnością „Tęcza” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Kaliszu. Główną nagrodą dla uczestników była wy-
cieczka do hodowli alpak,

• odbyło się podsumowanie konkursu dla osób z niepełnosprawnością pn. 
„Świat w czasach pandemii” – 26 laureatów w ramach głównej nagrody 
zwiedziło ekspozycję  w kaliskim ratuszu.

W 2021 r. MBP zorganizowała w Bibliotece Głównej intermedialną wystawę 
przygotowaną z myślą o osobach niewidomych pt. „Granice barw”, autor-
stwa Marka Lapisa. Wystawa powstała w ramach współpracy autora ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. Na projekt składały się: wielkoformatowe wydruki, wideo, 
obiekty fotograficzne i sensoryczne. Wystawę można było poznawać wielo-
ma zmysłami: wzroku, dotyku, węchu i słuchu.

W spotkaniu z autorem wzięło udział 65 osób, m.in.: uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz osoby niedowidzące i niewidome skupione w Polskim Związku Niewido-
mych Koło w Kaliszu. Wystawa była dostępna dla wszystkich odwiedzają-
cych Bibliotekę Główną od 18.09 do 14.10.2021 r.

W 2021 roku zorganizowano 14 wystaw plenerowych, które dały możliwość 
kontaktu z kulturą w różnych przestrzeniach miasta. Oszacowano, że te for-
my prezentacji zobaczyło ponad 8000 osób.

W holu placówek MBP, które nie mają barier architektonicznych, zaprezen-
towano w 2021 r. 16 wystaw. Biblioteka za pośrednictwem swojej strony inter-
netowej i mediów społecznościowych udostępniła także 6 wystaw on-line.

W Izbie Pamięci Szczypiorna przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 15 
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza 
Korczaka oraz 15 dzieci ze spektrum autyzmu ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. 
Janusza Kusocińskiego w Kaliszu.

MBP umożliwia także bezpłatny udział w mobilnych grach historycznych: „Śla-
dami Fibigerów, czyli to mi w duszy gra” oraz „Kaliskie ścieżki w wojnie pol-
sko-bolszewickiej” – swoją wiedzę na temat rodziny Fibigerów oraz związków 
Kalisza z Bitwą Warszawską 1920 roku można sprawdzić za pośrednictwem 
telefonu lub tabletu. MBP umożliwia także zagranie w grę internetową o ka-
liskim podróżniku Stefanie Szolcu-Rogozińskim poprzez stronę internetową: 
www.zkaliszadokamerunu.pl

Strona internetowa MBP spełnia wszelkie wymogi związane z dostępnością.

Poza statutową działalnością kaliska biblioteka prowadzi także aktywną for-
mę promocji książki i kultury poprzez media społecznościowe. Są to m.in.: 
blogi literackie, wywiady z pisarzami, warsztaty, lekcje historii. Formy wi-
deo opatrzone są dodatkowo napisami, aby mogły z nich skorzystać osoby 
z niepełnosprawnością słuchową.

MBP wzięła udział w serii przedsięwzięć i akcji plenerowych, które były ogól-
nodostępne. Było to chociażby Narodowe Czytanie (jedna z osób była 
niewidoma i wyrecytowała wyznaczony dla niej wcześniej fragment dzie-
ła Gabrieli Zapolskiej). Dzięki działaniom plenerowym, takim jak: Narodowe 
Czytanie, Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy, Kulturalne Pożegnanie Lata 
z Klasykami, Targi kwiatowe na Plantach (stoiska z uwolnionymi książkami), 
piknik rodzinny „Rodzina Zawsze Razem”, Święto dzielnicy Majków, Święto 
Dzielnicy Niecałej – oferta MBP dotarła do około 2800 odbiorców.

W ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością – wspieranie dzia-
łań organizacji pozarządowych:

• około 5.000 osób wzięło udział w zajęciach sportowych kierowanych dla 
dzieci i młodzieży (wszystkie dzieci),

• 88 osób niepełnosprawnych skupionych jest w klubach sportowych osób 
niepełnosprawnych: Klub Sportowy Niepełnosprawnych START – 60 osób, 
Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Bastion” przy Fundacji Miłosier-
dzie – 28 osób.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zapobiega dysfunkcjom społecznym, 
integruje ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziała zachowaniom destrukcyj-
nym oraz promuje zdrową rywalizację.
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W ramach zwiększania integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 
wspieranie lokalnych działań o charakterze sportowym ukierunkowanym na 
wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych odbyły się:

• Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Lek-
kiej atletyce – 170 osób niepełnosprawnych,

• Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka – 75 osób niepełnosprawnych,

• Turniej Kręglarski dla osób niepełnosprawnych z południowej Wielkopolski 
– 80 osób niepełnosprawnych.

Ponadto Miasto przyznało w 2021 roku:

• dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych  Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” na organizację XIII Regionalnego Konkursu Plastycznego dla 
Osób Niepełnosprawnych - 3 .000 zł (zadanie nie zostało zrealizowane ze 
względu na pandemię),

• dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla Klubu Sportowego Nie-
pełnosprawnych „START” w Kaliszu na organizację i prowadzenie procesu 
szkolenia zawodników niepełnosprawnych – 45.000 zł,

• dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla Klubu Sportowego Nie-
pełnosprawnych „START” w Kaliszu na utrzymanie i rozwój bazy sportowej 
– 10.000 zł,

• nagrody sportowe wypłacone w 2021 r. dla zawodnika niepełnosprawne-
go – 2.500 zł,

• nagrody rzeczowe w wys. 350 zł każda dla uczestników (4 osoby) Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” oraz Centrum Księdza Orionie w Kaliszu za osiągnięcia ar-
tystyczne z okazji podsumowania sezonu i Inauguracji Roku Kulturalnego.

W 2021 r. pracownicy Urzędu Miasta Kalisza w związku z obowiązywaniem 
ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i apli-
kacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym potrzebami brali udział 
w następujących szkoleniach:

• obowiązki koordynatora dostępności w nawiązaniu do ustawy z 19.07.2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

• audyt, raport, skarga - istotne elementy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapew-
nieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

• szkolenie praktyczne dla Koordynatorów Dostępności, formularz raportu, 
praktyczne rozwiązania „Krok po kroku”, szablon planu wdrażania,

• podstawowe wymogi dla podmiotów publicznych w zakresie dostępno-
ści architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej wynikające 
z ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami,

• obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami,

• aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 
oraz dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto Urząd Miasta Kalisza nieodpłatnie uczestniczył w projekcie pn. 
„DOSTĘPNOSĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego” finan-
sowanym ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Udział w pro-
jekcie obejmuje szkolenia, audyt rozwiązań i procedur związanych z obsłu-
gą klienta ze szczególnymi potrzebami. Projekt zostanie zakończony w 2022 
roku, jednym z jego efektów będzie pozyskanie nieodpłatne elementów po-
prawiających dostępność o wartości ponad 17.000 zł.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” podpisano 
umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania: „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Za-
jęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu”. WTZ prowadzony jest przez Fundację 
Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”.

W ramach umowy rozpoczęto prace modernizacyjne, polegające na dosto-
sowaniu pomieszczeń WTZ do obecnie panujących standardów architek-
tonicznych uwzględniających dostępność budynków dla osób z niepełno-
sprawnościami.

Łączna wartość projektu wyniosła 288.823,32 zł, w tym 160.000 zł – środki 
dofinansowane z PFRON, 128.823,32 zł – środki z budżetu Miasta Kalisza.

W ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnospraw-
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nych „Miłosierdzie” uzyskała dofinansowanie o łącznej wartości 27.000 zł na 
realizację programu w prowadzonym Warsztacie Terapii Zajęciowej w 2021 r.

Na stronie internetowej www.kalisz.pl uruchomiono platformę tłumacza 
polskiego języka migowego on-line. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga 
wcześniejszego umówienia się na wizytę, odbywa się w czasie rzeczywistym. 
Można z niej skorzystać w dowolnym miejscu, mając dostęp do kompute-
ra z internetem i kamerą, w takiej sytuacji tłumacz pośredniczy telefonicznie 
pomiędzy osobą niesłyszącą a pracownikiem urzędu.

Z usługi można również skorzystać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kalisza 
udając się na wyznaczone stanowiska, przy których pracownik połączy się 
z tłumaczem polskiego języka migowego.

Edukacja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2:

DZIAŁANIE 1. Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

• Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. 
Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Dostosowanie do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością – winda, sanitariaty.

DZIAŁANIE 2. Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych i w komuni-
kowaniu się.

• Organizacja dowożenia dzieci z niepełnosprawnością do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.

• Plakaty na kaliskich przystankach z alfabetem i podstawowymi pojęciami 
w języku migowym.

• Udział w projekcie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego – „Migające 
przedstawienia” dla dzieci tłumaczone na język migowy.

• Realizacja projektu „LUMENALIA” we współpracy z Akceleratorem Kultury 
w Kaliszu. Projekt fotograficzny o charakterze integracyjnym. Udział wzięła 
młodzież słysząca i niesłysząca z kaliskich szkół.

• Realizacja projektu „Zamigane lektury” z Fundacji Animacji Społeczno-Kul-
turalnej KWADRATURA.

DZIAŁANIE 3. Aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji osób z niepełno-
sprawnością na rynku pracy.  

• Staże dla osób niesłyszących w ramach projektu „Akcja Aktywacja”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

DZIAŁANIE 1. Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

Inicjowanie i wspieranie przystosowywania obiektów użyteczności publicz-
nej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

• Współpraca z Urzędem Miasta Kalisza w zakresie starań o zmianę siedziby 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu, z uwzględnieniem po-
trzeb klientów niepełnosprawnych.

DZIAŁANIE 2. Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych i w komuni-
kowaniu się.

• Usuwanie barier w komunikowaniu się, w tym np.: szkolenie pracowników 
urzędów i instytucji publicznych w zakresie posługiwania się językiem migo-
wym, instalowanie pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, umieszcza-
nie informacji metodą Braille’a.

• Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 został ukończony przez  
dwie osoby.

Szkoła Podstawowa nr 17:

DZIAŁANIE 2.

• Propagowanie języka migowego wśród uczniów (Światowy Dzień Języka 
Migowego); udział uczniów z niepełnosprawnością w akademiach, konkur-
sach, akcjach szkolnych.

Młodzieżowy Dom Kultury:

Działanie 2.

• Reorganizacja zasad parkowania na dziedzińcu przed placówką z za-
dbaniem o poprawienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, w tym 
w szczególności osobom z niepełnosprawnością.
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Działanie 5

• Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej poprzez prowadzenie zajęć 
plastycznych dla osób z niepełnosprawnością TĘCZA oraz w roku 2021 roz-
szerzenie oferty MDK o zajęcia w grupie arteterapii (plastyka i umuzykalnie-
nie z rytmiką) dla dzieci z niepełnosprawnościami tzw. MAŁA TĘCZA.

• Organizacja imprez okolicznościowo-integrujących: wystawy plastyczne 
w placówce i poza MDK (3), warsztaty z elementami arteterapii i plenery ma-
larskie (6), konkursy plastyczne uwzględniające kategorie wiekowe i niepeł-
nosprawność (6).

Szkoła Podstawowa nr 18:

DZIAŁANIE 2. Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych i w komuni-
kowaniu się.

• Dowożenie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. Organizowane 
jest dowożenie uczniów do klas ze spektrum autyzmu.

• Zwiększanie i dostosowywanie liczby miejsc parkingowych dla osób z nie-
pełnosprawnością.

• Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i urządzeń ułatwiających oso-
bom z niepełnosprawnością komunikowanie się (np. aparaty słuchowe, fak-
sy, komputer-internet). Udział w projekcie Aktywna tablica, na rzecz klas dla 
dzieci ze spektrum autyzmu. Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt (kompute-
ry, monitory).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

• Kształtowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających realizowaniu 
praw osób niepełnosprawnych: nauczyciele szkoły i przedszkola uczestniczyli 
w szkoleniu rady pedagogicznej pt. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie”.

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej: w szkole 
realizowane są „Dni Integracji”.

• Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo 

osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach życia: udzielane są 
porady oraz prowadzone indywidualne rozmowy z uczniami niepełnospraw-
nymi i ich rodzicami. Organizowane są zespoły wychowawczo-wspierające 
dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i z niepeł-
nosprawnością.

• Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych: realizowana 
jest pomoc nauczyciela i nauczycieli wspomagających posiadających wy-
magane kompetencje w zakresie asystowania niepełnosprawnym uczniom 
z różnymi dysfunkcjami uczęszczającymi do szkoły podstawowej.

• Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, dla osób z niepełnospraw-
nością i ich rodzin: na bieżąco prowadzone są konsultacje specjalistyczne 
przez pedagoga szkolnego oraz pracownika Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, którzy udzielają niezbędnej pomocy psychologicznej i pedago-
gicznej dzieciom i młodzieży na każdym etapie edukacji.

• Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do kształcenia i podno-
szenia kwalifikacji: działają 2 oddziały integracyjne, do których na równych 
prawach uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością i w pełni sprawne. W roku 
szkolnym 2021/2022 w szkole uczy się 18 uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, w odniesieniu do których opracowuje 
się Indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne.

• Promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku osób z niepeł-
nosprawnością: na wszystkich etapach edukacji podczas zajęć wycho-
wawczych promowane są modele zdrowego stylu życia i aktywnego wy-
poczynku. Przed feriami i wakacjami odbyły się prezentacje multimedialne, 
dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

Placówka stwarza dzieciom i młodzieży możliwości kształcenia na równi z peł-
nosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania. Pełny udział 
w życiu codziennym, społecznym, nauce i zabawie jest warunkiem do prawi-
dłowej integracji oraz prawem każdego niepełnosprawnego dziecka uczęsz-
czającego do placówki. Zadania wymagające stosowania specjalnej organi-
zacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i w przedszkolu realizowane są na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe realizowane jest zadanie 
dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych. 
Miasto zapewnia w omawianym okresie dowóz dla 73 uczniów. Z opcji zwro-
tu kosztów transportu zapewnionego przez rodziców/opiekunów korzysta 
15 wnioskodawców.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

W ramach działania „Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych 
i w komunikowaniu się” w 2021 roku DPS zakupił 28 łóżek rehabilitacyjnych 
oraz dwa aparaty telefoniczne bezprzewodowe (do komunikacji mieszkań-
ców z rodzinami) na łączną kwotę 61.600,09 zł.

DPS zakupił 3 zestawy  podnośników dla osób z niepełnosprawnością o war-
tości 22.800,01 zł.

Łączna kwota zakupów wyniosła: 84.400,10 zł, w tym 83.900,10 zł to środki 
PFRON pozyskane w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi, a 500 zł to środki własne DPS.

W ramach działania „Wspieranie usług medycznych, rehabilitacyjnych i spe-
cjalistycznych” DPS zakupił fotel masujący oraz dwa rowerki treningowe na 
łączną kwotę 4.520,96 zł.

W lipcu przy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu powstało Centrum Wspierania 
Seniora – oddział dzienny DPS, który przeznaczony został dla 20 uczestników.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Dwa podstawowe cele realizowane przez DDPS:

• pomoc w zaspokajaniu  niezbędnych, codziennych  potrzeb  życiowych seniorów.

W trakcie zawieszenia działalności spowodowanych epidemią wirusa Co-
vid-19, DPS organizował pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb dnia codziennego. Utrzymywał kontakt telefoniczny 
z większością swoich seniorów, pomagał  w zakupach, pomagał w kontak-
tach z lekarzami, odbierał  leki z aptek. Cały czas  informował o sytuacji, edu-

kował w kierunku zachowania reżimu sanitarnego. Służył pomocą w opano-
waniu umiejętności teleinformatycznych. Od czerwca 2021 r. po odwieszeniu 
działalności przez wojewodę DPS pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, co-
dziennych potrzeb życiowych naszych podopiecznych polegała na zapew-
nieniu obiadów oraz nadal na robieniu drobnych zakupów, odbieraniu leków 
z aptek, umawianiu wizyt lekarskich i teleporad lekarskich, pisaniu reklama-
cji, odwołań w różnych sprawach oraz na szeroko rozumianej pracy socjalnej.

• przeciwdziałanie izolacji społecznej  seniorów, które realizowane były po-
przez różnorodne zajęcia min. zajęcia komputerowe, nauka j. angielskie-
go, zajęcia pomagające oswoić postęp techniczny, zajęcia prozdrowot-
ne i rekreacyjne, muzykoterapia, ergoterapia, biblioterapia, próby chóru 
oraz warsztaty teatralne. Latem seniorzy uczestniczyli w zajęciach Thai Chi 
w Parku Miejskim, organizowanych przez Miasto Kalisz. Podopieczni DDPS 
brali również udział w warsztatach „Cyfrowy senior – Aktywni+” organizowa-
nych przez Miasto Kalisz.

Na 31.12.2021 r. liczba podopiecznych DDPS wyniosła 108 osób.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu udostępniał obiekty dla 
następujących podmiotów:

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym – kryta pływalnia

• Kaliski Klub Amazonki – salka rehabilitacyjna

• Klub Sportowy Niepełnosprawnych START – kryta pływalnia

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – kryta pływalnia

• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin

18 listopada 2021 r. odbyły się Mistrzostwa Kalisza osób niepełnosprawnych 
w lekkoatletyce.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

ZDM podczas realizacji inwestycji polegających na budowie, przebudowie 
i remoncie ulic, sukcesywnie podejmował działania likwidujące bariery dla 
osób z niepełnosprawnością tj.:

• obniżenie krawężników do poziomu nawierzchni jezdni,
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• w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością, montaż elementów punk-
towo wypukłych w rejonach przejść dla pieszych i wyposażenie sygnalizacji 
świetlnych w sygnalizację akustyczną dla pieszych,

• wykonanie i oznakowanie 16 szt. nowych miejsc postojowych przeznaczo-
nych dla osób z niepełnosprawnością.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu

W 2021 r. rozpoczęto budowę dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych przy ul. Stawiszyńskiej 4, w wyniku której powstaną 4 lokale mieszkalne 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu zniwelowania barier archi-
tektonicznych lokale dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi zapro-
jektowano na parterze i wyposażono w rampy podjazdowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

W 2021 r. aktywizacją zawodową objęto 26 osób z niepełnosprawnościami 
z terenu Kalisza.

Zarejestrowane osoby niepełnosprawne oprócz udziału w formach akty-
wizacji zawodowej finansowanej z różnych źródeł (FP, PFRON, środki unijne) 
skorzystały w 2021 r. z bezkosztowych usług rynku pracy: z usługi poradnic-
twa zawodowego skorzystało 13 osób  z niepełnosprawnością.

W wyniku działania pośredników pracy, jak i własnej aktywności, w 2021 r. 120 
osób z niepełnosprawnością podjęło pracę, w tym 112 osoby podjęły pracę 
niesubsydiowaną.

Ponadto PUP sfinansował dwóm pracodawcom z terenu miasta Kalisza 
koszty szkolenia pracowników z zakresu:

• „Trendy Fryzjerskie 2021 – Level 1.2” dla 1 osoby z niepełnosprawnością,

• „Kurs przygotowawczy dla ekspertów, księgowych i doradców podatko-
wych” dla 2 osób z niepełnosprawnością.

„Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021” został przyjęty uchwałą nr XXXII/460/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 
26.11.2020 roku.

„Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na lata 2021-2025” został przyjęty uchwałą nr XXXII/461/2020 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r.

Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, wyrażającego się aktywnością organizacji społecznych w podej-
mowaniu zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu 
udzielanym ze strony organów samorządowych.

Celami szczegółowymi programu są:

• poprawa jakości życia poprzez lepszą efektywność świadczenia usług 
publicznych,

• zwiększanie aktywności mieszkańców miasta, służącej pełniejszemu za-
spokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i wyrażonej w zaangażowaniu 
w funkcjonowanie „trzeciego sektora”,

• umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę oraz jej tradycję,

• racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych kiero-
wanych do organizacji pozarządowych, poprzez zróżnicowanie źródeł 
finansowania oraz zwiększenie stopnia pozyskiwania środków przez te 
organizacje ze źródeł zewnętrznych, innych niż budżet Miasta, a także uzy-
skiwanych z podejmowanej działalności gospodarczej,

• pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie po-
staw sprzyjających przedsiębiorczości,

7.3.10. Program współpracy Miasta 
Kalisza z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego
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• wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, promowanie part-
nerstw pomiędzy organizacjami i ich wzajemnej współpracy,

• zwiększenie stopnia profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym 
w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją,

• poprawa wzajemnej komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

• tworzenie systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania miasta 
i jego mieszkańców,

• promowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych, rozwój wolon-
tariatu,

• zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk pu-
blicznych w mieście,

• zwiększanie kapitału ludzkiego i społecznego poprzez działania edu-
kacyjne w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
zrównoważonego rozwoju,

• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne

W roku 2021 współpraca z organizacjami dotyczyła w szczególności zadań w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

• działalności charytatywnej,

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz.160 ze zm.),

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

• porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• ratownictwa i ochrony ludności,

• promocji i organizacji wolontariatu,

• przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym,

• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa,

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

• rewitalizacji.

W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w for-
mie finansowej oraz w formie pozafinansowej i polegała m.in. na wspomaga-
niu technicznym, szkoleniowym, materialnym lub finansowym organizacji.

Finansowa forma polegała m.in. na:

1. zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach okre-
ślonych w ustawie, w tym  w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,

2. udzielaniu wsparcia organizacjom poprzez oddanie im na preferencyj-
nych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę mienia miasta na pro-
wadzenie działalności pożytku publicznego,

3. udzielaniu pomocy materialnej obejmującej zakup materiałów i usług 
związanych z działalnością organizacji,

4. dofinansowaniu wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych na terenie Kalisza.

W ramach form pozafinansowych w 2021 r. organizowano: doradztwo i udzie-
lanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej; obejmowano patronatem Pre-
zydenta Miasta ważniejsze projekty realizowane przez organizacje.  

Ponadto w 2021 r. w Centrum Organizacji Pozarządowej przy ul. Babina 1 
w Kaliszu zorganizowano 96 spotkań dla 22 organizacji pozarządowych, 
w których udział wzięło łącznie 790 osób. Z zasobów COP korzystały również 
– w ramach organizacji posiedzeń lub dyżurów – Komitet Rewitalizacji UM, 
Kaliska Rada Kobiet, Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza, Kaliska Rada Senio-
rów, Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

W ramach dotacji udzielonych na wsparcie lub powierzenie realizacji zada-
nia w trybie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku Miasto Kalisz za-
warł łącznie 53 umowy z 49 organizacjami.  

W 2021 r. Miasto przekazało łącznie kwotę 16.565.784,35 zł w ramach finanso-
wych form współrpracy, w tym:

Dotacje na wsparcie  lub powierzenie realizacji zadania udzielone w trybie 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie 7.256.664,28 zł

Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w innym trybie niż wynikają-
cym z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy 

o pomocy społecznej
8.986.413,21 zł

Dofinansowanie udzielane organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie tzw. „małe granty” 48.531,13 zł

Pozakonkursowe formy wspierania organizacji pozarządowych 274.175,73 zł
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Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem konsultacyjno–opiniodawczym, mającym na celu kre-
owanie współpracy samorządu Miasta Kalisza z organizacjami  pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami działającym w zakresie. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do zadań  Rady należy w szczególności:  

• opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Kalisza,

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych,

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między orga-
nami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zle-
cania ich do realizacji przez organizacje pozarządowe,

• wskazywanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych doty-
czących opiniowania ofert złożonych w trybie art. 14 ustawy,

• wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorzą-
du z organizacjami,

• podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb doty-
czących współpracy Miasta Kalisza z organizacjami.

Z uwagi na trwający stan epidemii i obostrzeni sanitarne w 2021 roku nie zor-
ganizowano „Pikniku dla NGO” oraz „Gali wolontariatu”.

Program Kaliska Karta Mieszkańca został wprowadzony uchwałą 
Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.

Celem programu jest:

• poprawa warunków życia mieszkańców,

• zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych przez po-
szerzenie zakresu ulg w korzystaniu z tych usług,

• umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,

• poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców,

• promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem od-
ciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych,

• wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytywnego 
wizerunku.

Ogólny cel programu to poprawa warunków życia mieszkańców Miasta 
Kalisza oraz umocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Jest on realizowa-
ny szczególnie w takich obszarach jak: publiczny transport zbiorowy, oświa-
ta i wychowanie, kultura i sztuka, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, 
a także usługi. 

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Kaliszu oraz po-
lityki promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osiedlenia się na te-
renie miasta.

Na wydawanie i personalizację Kaliskiej Karty Mieszkańca została zawarta 
umowa z Kaliskimi Liniami Autobusowymi oraz umowa z firmą TEROPLAN S.A. 
na dostarczanie na rzecz Miasta Kalisza usługi FORIS – Karta Miejska umoż-
liwiającej elektroniczną obsługę programu. Kaliska Karta Mieszkańca jest to 
plastikowa, elektroniczna karta, na której znajdują się: indywidualny numer 

7.3.11. Program Kaliska Karta Mieszkańca
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oraz imię, nazwisko i zdjęcie posiadacza. Uprawnia ona uczestników pro-
gramu do preferencji, ulg i zwolnień oferowanych przez Miasto Kalisz oraz 
podmioty, które przystąpiły do programu.

Uprawnienia do otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca posiadają:

• osoby będące mieszkańcami Kalisza,

• rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Pierwszym Urzę-
dzie Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód oraz 
członkowie ich rodzin,

• dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym na terenie miasta 
Kalisza oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta.

Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Punkcie Kaliskich Linii 
Autobusowych Sp. z o.o., okazanie dowodu osobistego lub innego dokumen-
tu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz przedstawienie pierwszej 
strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwier-
dzeniem złożenia go w Pierwszym Urzędzie Skarbowym lub UPO.

Wniosek o wydanie można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając 
formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl/kkm.

Posiadacz karty za jej okazaniem uprawniony jest do korzystania ze zniżek 
wprowadzonych przez Radę Miasta Kalisza oraz Prezydenta Miasta Kalisza 
w spółkach miejskich oraz zniżek i rabatów oferowanych przez inne podmioty 
– Partnerów Programu.

Partnerem programu może zostać każdy podmiot świadczący usługi na 
terenie Kalisza, który zawrze pisemne porozumienie o współpracy. Partner 
poprzez podpisanie Porozumienia z Miastem zobowiązuje się do udzielania 
zniżek uczestnikom programu na dokonane zakupy towarów bądź usług oraz 
do przestrzegania regulaminu.

W 2021 r. do programu przystąpiło 8 partnerów. W sumie na koniec 2021 roku, 
po dokonaniu aktualizacji było ich 75.

W 2021 roku wydano 2.536 kart (w tym: 1.552 Kaliskie Karty Mieszkańca, 345 
Kaliskich Kart Rodzina 3+, 639 Kaliskich Kart Senior).

Do końca grudnia 2021 r. wydano łącznie 20.759 spersonalizowanych Kali-
skich Kart Mieszkańca.

Kaliska Rada Seniorów
Uchwała NR XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Celem działania rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowi-
ska osób starszych (seniorów). Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań rady należy:

• współpraca z władzami Miasta Kalisza przy rozstrzyganiu istotnych spraw 
i oczekiwań oraz potrzeb osób starszych,

• przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,

• wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działal-
ności samorządu na rzecz seniorów,

• zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw se-
niorów,

• wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,

• działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

• upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób 
starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmo-
wane przez władze lokalne, w tym na jakość usług realizowanych na rzecz 
seniorów,

• inicjowanie i organizowanie zadań służących popularyzacji działań rady.

I kadencja Rady Seniorów wygasła we wrześniu 2021 r. Z uwagi na potrze-
bę zaktualizowania Statutu Rady Seniorów i dostosowania go do aktual-
nego orzecznictwa w tym zakresie trwają prace konsultacyjne nad zmianą 
uchwały. Po jej przyjęciu przez Radę Miasta zostanie przeprowadzony nabór 
do Kaliskiej Rady Seniorów II kadencji.

7.3.12. Działania na rzecz seniorów
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Bezpłatna aplikacja – SOS Dobry Sygnał
Miasto Kalisz podjęło w 2021 r. współpracę z Fundacją Nauka dla Środowiska 
z Koszalina w ramach projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”. W ramach 
współpracy dla mieszkańców miasta została uruchomiona usługa SOS Do-
bry Sygnał – Dobre Wsparcie, dzięki której w błyskawiczny sposób można 
zaalarmować sześć wskazanych przez siebie osób o potrzebie pomocy. 
Jednocześnie na podstawie sygnału GPS, automatycznie wysyłana jest lo-
kalizacja ze wskazówkami dojazdu. Sami określamy osoby, do których ma 
dotrzeć informacja wraz z lokalizacją. Do pierwszego, wskazanego kontaktu 
wykonywane jest również automatyczne połączenie telefoniczne. Pozostałe 
pięć osób otrzymuje wiadomość tekstową wraz z lokalizacją.

Złota rączka dla Seniora
W 2021 r. Miasto Kalisz zaoferowało kolejną edycję Złotej Rączki dla Seniorów, 
którzy mogli uzyskać pomoc przy naprawie np. cieknącego kranu, zepsutych 
klamek i zamków, gniazdek, konserwacji drzwi, okien, przymocowaniu luster, 
obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp. Firma zapewnia we własnym zakresie 
sprzęt typu: specjalistyczne narzędzia, gwoździe, smary, kleje, drabinę, itp. - 
niezbędne do wykonania pracy. Koszty zakupu materiałów, np.: klamek, zam-
ków, żarówek, baterii, itp. koniecznych do usunięcia usterki są pokrywane ze 
środków przekazanych/wydatkowanych przez beneficjenta usługi, tj. seniora. 
Z usługi „Złota rączka dla Seniora” w 2021 r. skorzystało 210 osób. Najczęściej 
zgłaszane usterki związane były ze stolarką okienno-drzwiową, usterki hy-
drauliczne i elektryczne.

Treningi Tai-Chi i Qigong
W 2021 r. Miasto Kalisz zaoferowało bezpłatne treningi dla osób 60+, które 
odbywały się w sezonie letnim w Parku Miejskim, a w sezonie jesienno-zimo-
wym w Klubie Osiedlowym „Serbinów”. Treningi Qigong i Tai-Chi to łagodna 
gimnastyka prozdrowotna wywodząca się z tradycyjnej medycyny chińskiej, 
którą mogą praktykować wszyscy, niezależnie od wieku, sprawności i kon-
dycji fizycznej. Ćwiczenia te wzmacniają odporność organizmu, poprawiają 

kondycję i elastyczność ciała. Korygują postawę, pomagają usunąć zmę-
czenie, ból, ograniczenia, przywracając dobre samopoczucie, odczucie har-
monii i zdrowia.

Senior na Medal
Promowanie pozytywnych i aktywnych seniorów, a także najważniejsze wia-
domości, porady i wskazówki dla kaliszan w wieku 60+ to główna idea pro-
gramu, które Miasto realizowało przy współpracy z Telewizją Kalisz w 2021 r. 
W programie seniorzy mogli znaleźć przydatne informacje – najważniejsze 
wiadomości dla osób w wieku 60+, porady, sprawy związane z opieką me-
dyczną i społeczną, profilaktyką zdrowotną, aktywnością fizyczną i intelek-
tualną seniorów, a ponadto komunikaty o usługach i ofercie dla seniorów 
oraz innych instytucjach publicznych.

Pudełko życia
Miasto Kalisz realizuje usługę pod nazwą „Pudełko życia”. Odbiorcami „Pu-
dełka życia” są osoby starsze, schorowane, szczególnie samotne, zamiesz-
kałe na terenie Kalisza. „Pudełko życia” powinno znajdować się w lodówce, 
którą należy oznakować takim samym magnesem lub naklejką, jaka jest na 
pudełku. Ułatwi to zespołowi ratowniczemu odszukanie informacji. „Pudełka 
życia” dostępne są m.in. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kaliszu.

Biuletyn dla Seniora
To publikacja skierowana dla seniorów w formie papierowej jak i elektronicz-
nej. Biuletyn można otrzymać m.in. Urzędzie Miasta – w Ratuszu, przy ulicy 
Kościuszki 1A, Centrum Informacji Turystycznej oraz Centrum Organizacji Po-
zarządowych, bibliotekach. Biuletyny dystrybuowane są również za pośred-
nictwem instytucji i stowarzyszeń senioralnych.



7.4.1. Fundusze zewnętrzne

W 2021 r. jednostki podległe Miastu Kalisz podpisały umowy o dofinansowanie na łącz-
ną wartość dotacji ponad 64,20 mln zł. Przedmiotowe wsparcie umożliwia realizację 
na terenie miasta 35 projektów o łącznym koszcie całkowitym wynoszącym ponad 
81,66 mln zł. Są to przedsięwzięcia realizowane zarówno przez sam Urząd Miasta Ka-
lisza, jak i inne jednostki Miasta, np. Zarząd Dróg Miejskich, Dom Pomocy Społecznej, 
Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filharmonię Kaliską, 
czy też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowy wykaz umów o dofinanso-
wanie zawartych w 2021 roku zawiera poniższa tabela.

7.4. Polityka Rozwoju Miasta

Uwaga: W poniższym wykazie ujęto również projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”, wsparty na podstawie wstępnej 
promesy środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

28.550,00

Całkowita
wartość

projektu [zł]

Miasto Kalisz/
UM Kalisz

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

28.000,00 

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku
na grobach i cmentarzach wojennych – odnowienie napisów na nagrobkach

14.022,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 11.517,67 

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na grobach 
i cmentarzach wojennych – alejka od kaplicy mjr. S. Waltera do Mauzoleum

48.000,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 38.000,00 

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku
na grobach i cmentarzach wojennych 

12.000,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 10.000,00 

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku
na grobach i cmentarzach wojennych

30.500,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 25.000,00 

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku
na grobach i cmentarzach wojennych

180.564,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 143.651,20 

Prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie porządku
na grobach i cmentarzach wojennych

16.613.915,10 Miasto Kalisz/
Zarząd Dróg MiejskichK 7.040.728,81 

Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu
– etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury 

3.497.504,99 Miasto Kalisz/ 
UM KaliszK 2.897.025,09 Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu

46.984.258,98 Miasto Kalisz/
Zarząd Dróg MiejskichK 44.635.046,03 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (od ul. Kubusia Puchatka

do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)

84.400,10 Miasto Kalisz/
Dom Pomocy SpołecznejK 83.900,10Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

30.984,00 Miasto Kalisz/
Dom Pomocy SpołecznejK 30.984,00

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19



Całkowita
wartość

projektu [zł]

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

74.562,33 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 43.991,77 

Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza
poprzez realizację konkursów

27.600,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 19.044,00

ECO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna
mieszkańców miasta Kalisz poprzez wydawanie publikacji

118.750,00
Miasto Kalisz/ 

Miejska Biblioteka
Publiczna 

K 23.750,00 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

39.000,00
Miasto Kalisz/ 

Miejska Biblioteka
Publiczna 

K 15.843,00Tu rodziła się Niepodległość – filmowy cykl dokumentalny

36.175,80 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 13.398,44

Usuwanie, w tym demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

27.000,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 27.000,00Zajęcia klubowe w WTZ

308.700,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 164.000,00Przebudowa i modernizacja WTZ przy ul. Złotej 21 w Kaliszu

18.958,51 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 18.958,51

Zadania w zakresie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie
liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19

9.660,05 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 9.660,05Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

166.995,00 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 166.995,00

Wniosek o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny
kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta

33.957,50 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 13.583,00Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022

240.009,39 Miasto Kalisz/
Filharmonia KaliskaK 179.119,01Infrastruktura kultury

59.460,00
Miasto Kalisz/

Ośrodek Kultury Plastycznej
Wieża Ciśnień

K 44.000,00
Modernizacja OKP Wieża Ciśnień w zakresie sprzętu oświetleniowego

niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej

183.750,00 Miasto Kalisz/ 
UM KaliszK 147.000,00Aktywna tablica



Całkowita
wartość

projektu [zł]

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

81.662.693,46

71.701.646,83

9.961.046,63

K+UE

K

UE

64.205.094,67

57.310.000,66

6.895.094,01

RAZEM

63.422,86
Miasto Kalisz/

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

K 57.000,89Aktywny KIS

82.588,68
Miasto Kalisz/

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

K 82.588,68Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

70.518,55
Miasto Kalisz/

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

K 56.318,55Klub Senior+

183.773,46
Miasto Kalisz/

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

K 183.773,46Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021

32.000,00
Miasto Kalisz/

Miejska Biblioteka
Publiczna

K 24.000,00Śladami Fibigerów. Mobilna gra miejska

2.145.347,84
Miasto Kalisz/
Zarząd Dróg

Miejskich
K 971.423,40Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej w Kaliszu

9.961.046,63 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 6.895.094,01

Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania
 do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu

75.779,29 Miasto Kalisz/
Filharmonia KaliskaK 34.300,00Zamówienia kompozytorskie 2021

226.208,49 Miasto Kalisz/
UM KaliszK 38.400,00MALUCH+ 2021

40.000,00
Miasto Kalisz/

Ośrodek Kultury Plastycznej
Wieża Ciśnień

K 32.000,00Lumenalia – światło i czas. Historyczne warsztaty fotograficzne
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W 2021 r. realizowano też wiele ciekawych i ważnych dla Miasta przedsię-
wzięć dotowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i UE), których umowy 
o dofinansowanie podpisano w latach wcześniejszych. 

1. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Miasto 
Kalisz zrealizowało już jeden oraz realizuje dwa projekty o tej samej nazwie, tj. 
„Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwe-
stycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (I EDYCJA: 
okres realizacji: 1.04.2017 do 30.09.2019, II EDYCJA: okres realizacji: 1.05.2019 do 
31.03.2022, III EDYCJA: okres realizacji: 1.09.2019 do 29.11.2022).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 Wzmocnienie oraz 
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO.  

Koszt całkowity projektu: I edycja: 1,4 mln zł, II edycja: 2,05 mln zł, III edycja: 
2,28 mln zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny (I edycja: 1,18 mln zł, II edy-
cja: 1,85 mln zł, III edycja: 2,05 mln zł).

Przedmiotem projektów są: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, kursy 
przygotowujące na studia, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień; 
szkolenia doskonalące, studia podyplomowe i praktyki zawodowe dla na-
uczycieli, doposażenie szkolnych pracowni, tworzenie sieci współpracy. Pla-
cówki kształcenia zawodowego, uczestniczące w projektach to: Zespół Szkół 
Samochodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hote-
larskich w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 

W powyżej opisanych trzech projektach łącznie udział weźmie ok. 650 uczniów 
i ok. 120 nauczycieli, kształcących się i uczących na kierunkach o największym 
potencjale rozwojowym, strategicznym dla województwa wielkopolskiego. 
Projekty są komplementarne i wykorzystują infrastrukturę wytworzoną w ra-
mach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pra-
cownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” dofinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (okres realizacji: od 1.04.2019 do 30.12.2021). 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. 

Koszt całkowity projektu: ok. 17,25 mln zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 9,39 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

• utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Ka-
liszu, tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, któ-
ra łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców,

• przebudowę ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu samo-
chodowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie stan-
dardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu,

• rewaloryzację Plant Miejskich – teren plant jest teraz przestrzenią atrak-
cyjną dla mieszkańców dzięki strefie odpoczynku oraz spędzania wolnego 
czasu (w zakresie rzeczowym zadania uwzględniono m.in. nasadzenia roślin 
o wielopoziomowym układzie, przeprojektowanie układu komunikacyjnego 
wraz z wymianą istniejącej nawierzchni, przebudowę oświetlenia, montaż 
małej architektury),

• przebudowę i adaptację lokalu przy ul. Babinej 1 w Kaliszu na „Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych”, w którym zmodernizowane lokale służą organiza-
cjom pozarządowym, staną się miejscem spotkań, szkoleń oraz warsztatów, 
kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale i ogółu Kaliszan,

• przebudowę i adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu na „Ak-
celerator Kultury”, który pozwala na wyrównanie szans związanych z do-
stępem do usług kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Jest to również nowa na mapie 
Kalisza przestrzeń służąca rozwojowi potencjału turystycznego, przemy-
słów kreatywnych i kultury,
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• przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu na „Dom 
Sąsiedzki”, prowadzony przez organizację pozarządową oraz partnerów 
lokalnych, w którym organizowane są wydarzenia i działania dla mieszkań-
ców, w tym również z ich inicjatywy.  

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglo-
meracji Kalisko- Ostrowskiej” (okres realizacji: od 1.01.2021 do 29.04.2022)

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: energia, poddziałanie 3.2.4. Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla roz-
woju AKO.

Koszt całkowity projektu: ok. 4,00 mln zł 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 2,16 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową termomodernizację ener-
getyczną 6 budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Po-
wiat Kaliski oraz partnerów projektu, tj. Miasto Kalisz, Gminę Mycielin oraz 
Gminę Ceków-Kolonia. Miasto Kalisz odpowiedzialne jest za termomoder-
nizację budynku biurowego Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu. Prace pro-
wadzone w budynku biurowym Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki, zakończo-
ne w 2021 r. objęły m.in.: montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją, kli-
matyzacji, docieplenie stropodachu i ścian w gruncie oraz wymianę okien. 
W zakresie prac prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 w Kaliszu uwzględniono przede wszystkim: modernizację instalacji 
c.o., wymianę instalacji c.w.u., wentylacji, okien i drzwi. W obydwu budyn-
kach zastosowane będzie energooszczędne oświetlenie wewnętrzne oraz 
zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.

Integralną częścią robót termomodernizacyjnych obiektu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 są roboty modernizacyjne realizo-
wane w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2” dofinansowanego z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. „Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składanych odpadów przy 
ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” (okres realizacji: od 24.09.2019 do 31.10.2023) 

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie Program priorytetowy nr 2.2.1 „Ochrona po-
wierzchni ziemi Część 1. Rekultywacja terenów zdegradowanych”. 

Koszt całkowity projektu: ok. 18,84 mln zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ok. 9,42 mln  zł 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje usunięcie oraz unieszkodliwienie nielegal-
nie i niewłaściwie składowanych od 2013 roku odpadów, stwarzających zagro-
żenie niekontrolowanemu uwolnieniu się substancji do środowiska, eksplozji, 
czy pożaru materiałów łatwopalnych, stanowiących zatem zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Odpady te zmagazynowano 
w budynku mieszczącym się przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu.

5. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przysto-
sowania do odbioru  wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w  Ka-
liszu” (okres realizacji: od 1.03.2021 do 31.08.2022), którego umowę o dofinan-
sowanie podpisano w 2021 r.

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko na 
lata 2014-2020, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska.

Koszt całkowity projektu: ok. 9,96 mln zł 

Dotacja bezzwrotna: Fundusz Spójności: ok. 6,90 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę rowu RC-1 wraz z budową 
zbiornika wodnego (stawu), czego bezpośrednim rezultatem ma być przy-
stosowanie koryta rowu RC-1 do przyjęcia i odprowadzenia do rzeki Krępi-
cy zwiększonych przepływów chwilowych z deszczów nawalnych, w szcze-
gólności po planowanej budowie drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy 
handlowo-usługowej wokół tej drogi.
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6. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, spowodowaną pandemią 
wirusa COVID-19, Miasto Kalisz zrealizowało projekt „#zdalna Szkoła+ w ra-
mach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (okres realizacji: od 23.07.2020 do 
23.01.2021).

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt całkowity projektu: ok. 162,29 tys. zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: ok. 162,29 tys. zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 60 laptopów. Wsparciem zosta-
ło objętych 21 szkół które w związku z wprowadzeniem zdalnego systemu na-
uczania, zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu sprzęt wśród uczniów, w tym 
uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

7. Wśród najciekawszych projektów planowanych do realizacji przez Miasto 
Kalisz od 2022 r. z pozyskanych środków zewnętrznych w 2021 r. można wy-
mienić projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (od 
ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejo-
wego)”.

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Koszt całkowity projektu: ok. 46,98 mln zł

Dotacja bezzwrotna: ok. 44,64 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę ulic na długości ponad 
1,8 km. Wykonane zostaną m.in.: nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka 
rowerowa, energooszczędne oświetlenie, przejścia dla pieszych, zatoki au-
tobusowe, kanalizacja deszczowa. Przebudowany zostanie także wiadukt 
kolejowy, co zapewni lepszy dostęp do Giełdy Kaliskiej, a tym samym upłynni 
ruch w godzinach szczytu.
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W 2021 r. intensywnie inwestowano w rozwój miasta. Realizowano zadania 
z zakresu Budżetu Obywatelskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
zadania jednoroczne. 

7.4.2. Inwestycje Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na 
potrzeby nauki zawodu (WPF)

W 2021 r. wydatkowano 544.258,20 zł

Realizacja zadania obejmowała roboty budowlane związane z moderniza-
cją dwóch sal w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wraz 
z niezbędnymi pracami instalacyjnymi (każda z sal posiada pracownię oraz 
sale dydaktyczną). 

Rzeczowy zakres robót obejmował m.in.:

• roboty rozbiórkowe i demontażowe,

• tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, obłożenie ścian płytkami,

• wykonanie nowych posadzek i podłóg,

• wymianę stolarki drzwiowej,

• roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

• wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych 
i wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem 2 central wentylacyjnych,

• wykonanie złącza kablowego przeciwpożarowego przed budynkiem,

• wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego oraz in-
stalacji gniazdowej,

• wykonanie instalacji odgromowej central wentylacyjnych.

Zadanie zakończono.

Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej

W 2021 roku wydatkowano 100.246 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obej-
mował montaż 10 słupów aluminiowych o wysokości 8 metrów, wraz z opra-
wami ulicznymi LED. Zadanie zakończono.

Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a

W 2021 roku wydatkowano 100.418,63 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021 r. w ramach 
zadania wykonano miejsca parkingowe przy Publicznym Przedszkolu nr 18 w Ka-
liszu przy ul. Serbinowskiej 5a. Zadanie zakończono.

zadań30

33.602.160,88 zł

łączna kwota
za realizację zadańZADANIA ZAKOŃCZONE
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Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mic-
kiewicza w Kaliszu

W 2021 roku wydatkowano 179.285,87 zł

Zadanie realizowane  w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania 
przeprowadzono renowację dziedzińca, polegającą na wykonaniu nowej na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 572,25 m2. Ponadto wyregu-
lowano studzienki oraz zrekultywowano i dosiano trawnik. Zadanie zakończono.

Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicznego 
Przedszkola nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (WPF)

W 2021 roku wydatkowano 401.469,55 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację kotłowni szkoły podsta-
wowej, która polegała na demontażu kotła i podajnika węgla oraz usunię-
ciuniewykorzystanego opału, montażu nowego kotła zasilanego peletem 
wraz z armaturą i niezbędnym osprzętem, wykonaniu składu peletu, montażu 
systemu podawania peletu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodo-
ciągowej w obrębie modernizowanej kotłowni, robotach wykończeniowych. 
Wykonano nową płytę stropową nad składem węgla. Ponadto podłączono 
budynek przedszkola do modernizowanej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 
rurami preizolowany prowadzonymi w gruncie wraz z montażem niezbędne-
go osprzętu i armatury w kotłowni. Wykonano roboty wykończeniowe oraz 
odbudowę nawierzchni chodników wzdłuż budowanego rurociągu z rur pre-
izolowanych oraz nad wykonywanym stropem. 

Zadanie zakończono. Całkowity koszt zadania 418.443,55zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)

W 2021 r. wydatkowano 85.253,51 zł.

W ramach zadania powstało boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które 
przeznaczone jest do uprawiania siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obiekt 
otoczony jest piłkochwytami. W ramach inwestycji wybudowano także alej-
ki umożliwiające dotarcie do boiska oraz ustawiono kosze na śmieci i ławki.  
Całkowity koszt zadania 398.192,70 zł. Zadanie zakończono.

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)

W 2021 r. wydatkowano 278.337,82 zł

W ramach zadania powstało 14 szt. boksów dla psów, 7 szt. boksów kwaran-
tann dla psów, altana z wybiegiem dla zwierząt, nawierzchnie utwardzone 
o powierzchni 542,64m2 oraz ogrodzenie o długości 162,59 m.

Zadanie zakończono. Całkowity koszt zadania 706.319,02 zł.

Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajno-
dze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca 
Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej

W 2021 roku wydatkowano 140.252 zł

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021 r. wybu-
dowano pumptrack. Tor, zlokalizowano przy kompleksie sportowo-rekre-
acyjnym „Płuca Kalisza”, przeznaczony jest dla rowerzystów, ale także tych, 
którzy preferują rolki i hulajnogi. Pumptrack powstał z gotowych elementów 
modułowych. Tor otoczony został nawierzchnią z kruszywa. Prace związane 
z realizacją inwestycji obejmowały również wykonanie i pielęgnację trawni-
ków. Zadanie zakończono.
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Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)

W 2021 roku wydatkowano 3.141.795,76 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa kolektora deszczowego na osiedlu Ty-
niec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest to inwe-
stycja w infrastrukturę techniczną, w wyniku której powstał kolektor desz-
czowy DN1000 wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (pojemność 
ok. 855 m3), separatorem węglowodorów ropopochodnych i osadnikiem za-
wiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora do rzeki Swędrni 
oraz otwartym wylotem odpływowym. Inwestycję dofinansowano ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000 zł. 
Zadanie zakończono. Całkowity koszt zadania 6.135.904,78 zł.

Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)

W 2021 roku wydatkowano 313.413,85 zł

W ramach zadania na terenie Parku Przyjaźni wybudowano szalet samo-
obsługowy. Podłączono niezbędne przyłącza a teren wokół szaletu został 
utwardzony kostką brukową. Zadanie zakończono.
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Miasto Kalisz, jako jednostka samorządu terytorialnego w celu szybszego 
rozwoju, intensywnie wykorzystuje środki funduszy unijnych, co w efekcie 
podnosi poziom i jakość życia mieszkańców. Należy zauważyć, że Miasto Ka-
lisz prężnie pozyskiwało i pozyskuje środki na projekty infrastrukturalne.

W 2021 r. trwały prace nad niżej wymienionymi projektami:

Kalisz Kurs na rewitalizację 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i integracji lokalnej 
społeczności na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.

Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Pisko-
rzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (WPF)

Zakres rzeczowy projektu obejmował utworzenie woonerfu w obszarze 
ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Kaliszu, tj. strefy uspokojonego ruchu 
o wysokich walorach estetycznych, która łączy funkcje ulicy, deptaku, par-
kingu i miejsca spotkań mieszkańców. Przebudowa ul. Piskorzewskiej w Kali-
szu poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, przywrócenie ładu prze-
strzennego oraz podniesienie standardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej 
oryginalnego wyglądu.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowań i dokumentów oraz 
wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie 
ulic w centrum miasta ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej oraz ul. Piskorzewskiej.

W ramach przebudowy ulicy Zamkowej wykonano jezdnie i zatoki parkingo-
we. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano 
małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. 

W ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Mostu Kamiennego 
do Głównego Rynku wykonano jezdnie i zatoki parkingowe oraz chodniki. 
W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą 
architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. 

W ramach przebudowy ulicy Piskorzewskiej wykonano jezdnie i miejsca par-
kingowe oraz chodniki. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz do-
stosowano kanalizację deszczową.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 2.623.971,72 zł. Zadanie zakończone. Całkowity 
koszt zadania – 5.153.208,88 zł.
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Rewaloryzacja Plant miejskich w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewita-
lizację” (WPF)

W ramach zadania wykonano:

• prace rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnię chodników,

• cięcia pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia,

• restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu – budowa murku od strony 
placu Jana Kilińskiego pojawił się murek,

• instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych,

• małą architekturę i nowe oświetlenie. 

Teren plant stał się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców poprzez utwo-
rzenie strefy odpoczynku.

W 2021 r. wydatkowano kwotę – 4.464.161,51 zł. Zadanie zakończone. Całko-
wity koszt zadania 6.244.823,08 zł.

Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)

W 2021 roku wydatkowano 213.638,27 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: rozbiórkę schodów zewnętrznych 
i podestów, przebudowę otworów okiennych i drzwiowych w ścianach ze-
wnętrznych, demontaż rynien i rur spustowych, przyściennej drabiny zewnętrznej 
oraz części obróbek blacharskich, zdemontowano okna i drzwi zewnętrzne, ba-
lustrady i pochwyty, zewnętrzne oprawy oświetleniowe, parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne. Przebudowano zewnętrzne schody, podesty i pochylnie. Wykona-
no termoizolację ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu wraz z obróbką 
blacharską. Zamontowano zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, parapety 
zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne żaluzje zacieniające. Wykonano insta-
lacje odgromowe, tablicę rozdzielczą, złącza kablowego ZKL, ZKW, zewnętrzną 
instalację oświetleniową, gniazda wtykowe (na zewnątrz budynku), wyłącznik 
pożarowy, zamontowano także skrzynki lęgowe dla wróbli (4 szt.). Zadanie za-
kończono. Całkowity koszt zadania 519.406,90 zł.
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Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystoso-
wania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu

Celem projektu jest adaptacja obecnej infrastruktury Miasta Kalisza do zmian kli-
matu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w za-
kresie systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, 
a poprzez tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Przedmiotem projektu jest przebudowa rowu RC-1 wraz z budową zbiornika wod-
nego (stawu), czego bezpośrednim rezultatem ma być przystosowanie koryta 
rowu RC-1 do przyjęcia i odprowadzenia do rzeki Krępicy zwiększonych przepły-
wów chwilowych z deszczów nawalnych, w szczególności po planowanej budowie 
drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-usługowej wokół tej drogi.

W ramach zadania w marcu 2021 r. podpisano umowę na przebudowę ist-
niejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczo-
wych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospo-
darczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej 
do ul. Biskupickiej. W 2021 r. wykonano:

• rów otwarty na odcinku od ul. św. Michała do zbiornika wraz z częściowym 
profilowaniem skarp, 
• przepusty, 
• kolektor  na odcinku od studni S1 w kierunku studni S9,
• cześć robót ziemnych związanych z budową zbiornika wód. 

W 2021 roku wydatkowano 5.588.706,87 zł.  Zadanie w trakcie realizacji. War-
tość podpisanych umów 6.734.424,76 zł.

W 2021 roku zostało podpisane wiele umów, na realizacje inwestycji, których 
zakończenie zaplanowano na 2022 r. należą do nich m. in.:

• przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF),

• budowa wybiegu dla psów,

• budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Ar-
tylerii (WPF),

• modernizacja szaletów miejskich,

• plac zabaw przy ul. Rodzinnej 1, 3, 5,

• modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal,

• modernizacja placu zabaw przy ul. Panońskiej,

• utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych,

• monitoring – Park Przyjaźni,

• przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górno-
śląskiej (WPF).

zadań41

44.892.577,22 zł

planowane wydatki
na realizację zadań ZADANIA 

W TRAKCIE REALIZACJI
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„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej”

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja ener-
getyczna budynków użyteczności publicznej. Miasto Kalisz odpowiedzialne 
jest za termomodernizację budynku biurowego Urzędu Miasta Kalisza przy 
ul. Kościuszki 1a oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 
w Kaliszu. 

• Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy 
ul. Kościuszki 1A (WPF)

W 2021 r. zakończono większość prac związanych z termomodernizacją bu-
dynku Urzędu Miasta Kalisza. W styczniu 2022 r. zadanie zostało całkowi-
cie zakończone. W ramach prac wymieniono okna, parapety okienne i in-
stalację odgromową, docieplono ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim 
i czwartym piętrze budynku zamontowana została klimatyzacja, zainsta-
lowano też wentylację mechaniczną z rekuperacją w budynku. Wewnątrz 
zamontowano energooszczędne oświetlenie podstawowe i awaryjne. Na 
ścianach zewnętrznych pojawiły się skrzynki lęgowe dla ptaków, a na da-
chu, ze względów ekologicznych i ekonomicznych, instalacja fotowoltaiczna. 
W 2021 r. wydatkowano 1.885.696,40 zł. Zadanie zakończone zostało w stycz-
niu 2022 r. Całkowity koszt zadania to 2.025.136,67 zł.

• Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 2 w Kaliszu (WPF)

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę na termomodernizację obiektu Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. W ramach zadania zmo-
dernizowano instalację c.o., wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej 
w zakresie budynku A i D, docieplono stropodachy w budynkach A, B, C, 
D i E, wykonano cześć termoizolacji ścian zewnętrznych, wymieniono luks-
fery na fasadę aluminiową, przebudowano część instalacji oświetleniowej 
wraz z wymianą opraw na energooszczędne. W 2021 r. wydatkowano kwotę 
1.359.824,64 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Całkowity koszt zadania to 
1.981.340,53 zł.

Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu (WPF)

W 2021 roku wydatkowano 257.842,14 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego, będą-
cego państwowym funduszem celowym, w ramach resortowego Programu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, 
Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenia.

Celem przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenie nowego budynku Cen-
trum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu. W paździer-
niku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizacje zadania. Zakres 
rzeczowy obejmuje rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących 
się na terenie działki, rozbiórkę ogrodzenia frontowego, skucie starych na-
wierzchni oraz budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepod-
piwniczonego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03 m2 wraz 
z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu. 

Zadanie w trakcie realizacji. Wartość podpisanych umów: Budżet Miasta – 
467.084,81 zł, Fundusz Solidarnościowy – 2.575.973,72 zł.
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• Integralną częścią robót termomodernizacyjnych obiektu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 są roboty modernizacyjne. W ra-
mach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych wydatkowano 1.331.177,77 zł. W 2021 r. wykonano większość robót 
rozbiórkowych, demontażowych i murowych (w tym rozebrano komin mu-
rowany z cegły o wysokości ok. 19 m), przebudowano część pomieszczeń 
wewnętrznych, wykonano część tynkowania, malowania ścian i sufitów. 
Częściowo zamontowano armaturę sanitarną oraz rozpoczęto prace przy 
wykonaniu ścian żelbetowych windy zewnętrznej. Ponadto przebudowano 
większość instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrz-
nej i zewnętrznej, instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównaw-
czych. Wykonano instalację hydrantową na parterze w budynku A. Zadanie 
jest w trakcie realizacji. Wartość podpisanych umów 3.204.906,84 zł.
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7.4.3. Inwestycje drogowe (ZDM)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu to jednostka budżetowa Miasta Kalisza, 
której głównym zadaniem jest pełnienie w imieniu Prezydenta Miasta Kali-
sza obowiązków zarządcy dróg publicznych w zakresie zgodnym z zapisa-
mi ustawy o drogach publicznych. ZDM administruje i zapewnienia właściwy 
stan techniczny dróg i ulic zlokalizowanych w granicach administracyjnych 
Miasta Kalisza w szczególności dróg: krajowych (dł. 20,886 km), wojewódz-
kic (dł. 9,569 km), powiatowych (dł. 88,185 km), gminnych (dł. 199,417 km) wraz 
z obiektami inżynierskimi – (mosty i wiadukty 34 szt.). W gestii ZDM znajduje 
się łącznie około 317,957 km dróg, ok. 56 km dróg rowerowych zlokalizowanych 
w pasach dróg publicznych i poza nimi, 533 skrzyżowań w tym 49 sterowa-
nych sygnalizacją świetlną. Część sygnalizacji objęta jest Systemem Zarzą-
dzania Ruchem Drogowym. Ponadto, ZDM zarządza drogami wewnętrznymi 
stanowiącymi własność Miasta Kalisza.

Jednostka dba o to, aby Kalisz dysponował bezpieczną infrastrukturą dro-
gową dostępną dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym celu 
podejmowane są działania w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury, 
budowy nowych dróg, ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, planowania 
i lokalizowania nowych ciągów komunikacyjnych, opracowywania projektów 
koncepcyjnych oraz projektów budowlanych, na podstawie których prowa-
dzone są prace budowlane. Ponadto, realizowane są działania mające na 
celu ochronę środowiska obejmujące: budowę urządzeń podczyszczających 
na wylotach kanałów deszczowych, urządzania zieleni w pasach drogo-
wych, oczyszczania ulic. W gestii ZDM jest także organizacja i zarządzanie 
Strefą Płatnego Parkowania oraz Rowerem Miejskim. 

W roku 2021 realizowano zadania:

• inwestycyjne przewidziane w Budżecie Miasta Kalisza na 2021 r.,  

• z zakresu Budżetu Obywatelskiego, 

• wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 
2021-2043. 

Działania podejmowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w 2021 roku 
wynikają z zapisów miejskich programów i strategii w szczególności ujętych w:

• „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza” przyjętym 
Uchwałą Nr XLI/551/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku,

• „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą 
Nr XLVI/632/2021 z 25 listopada 2021r  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 
2017 roku,

• „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 
2017-2020” przyjętym Uchwałą Nr XLIII/526/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
28 września 2017 roku,

• „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą                                    
Nr XLVI/634/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 roku,

• „Programie ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz” 
przyjętym Uchwałą Nr IX/167/19 Semiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 czerwca 2019 roku,

• „Aktualizacji programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz 
B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań 
krótkoterminowych w zakresie pyłów” przyjętej Uchwałą Nr IX/165/19 Semiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

Ponadto, 30 września 2021 r. podjęta została uchwała nr XLIII/604/2021 Rady 
Miasta Kalisza w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych i za-
liczenia ich do kategorii dróg gminnych.



99Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

Inwestycje realizowane przez ZDM w roku 2021 

Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – od-
cinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę 
robót budowlanych. 16.12.2021 r. zawarto umowę, 20.12.2021 r. przekazano wyko-
nawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych w ciągu 
300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 12.10.2022 r. Ponadto ogłoszono przetarg 
na wyłonienie inżyniera kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad reali-
zowanymi robotami. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło na początku 2022 r.

Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofi-
nansowanie w wysokości 7.040.728,81 zł. 5.10.2021 r. podpisana została umowa 
pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 4.788.853,68 zł.

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od 
„Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)

Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie obejmuje realizację I etapu robót 
budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od 
Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. W roku 2020 wyłoniono wykonawcę robót 
budowlanych oraz inżyniera kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad 
prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i zawarto umo-
wy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w lutym 2021 r. 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek ro-
werowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, 
zatok autobusowych. Wybudowane mają zostać dwa ronda: na skrzyżowa-
niu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Czę-
stochowskiej z ul. Budowlanych. Skrzyżowanie ul. Kordeckiego z ul. Często-
chowską ma zostać wyposażone w sygnalizację świetlną akomodacyjną. 
Wybudowane zostanie odwodnienie. Planowana jest przebudowa oświetle-
nia, usunięta zostanie kolizja z infrastrukturą techniczną. Wykonane będzie 
nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania dokonywane 
będą również wydatki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod 
pas drogowy. Zakończenie prac planowane jest w roku 2022.

Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków 
UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w wysokości 27.265.000,00 zł. W związku z korzystnym roz-
strzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych, skorygowana zo-
stała kwota dofinansowania. W czerwcu zawarty został aneks do umowy 
na dofinansowanie, zgodnie z którym zaktualizowano kwotę dofinansowania  
do 27.264.217,29 zł oraz termin zakończenie realizacji projektu do 29.10.2022 r. 
W 2021 r. wydatkowano kwotę 19.127.786,66 zł w tym na konto środków niewy-
gasających przekazano kwotę 7.796.044,58 zł.
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Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumen-
tację branży drogowej, ukończone zostały również prace projektowe branży 
teletechnicznej. Zlecono oraz wykonano projekty podziałów geodezyjnych, 
niezbędnych jako załącznik do wniosku o udzielenie decyzji ZRID. 

Złożony został do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o wydanie decyzji ZRID.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonaw-
cę robót budowlanych oraz zawarto umowę. Ponadto wyłoniono inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej 
oraz zawarto umowy. Realizacja robót budowlanych nastąpi w okresie ma-
rzec – kwiecień  2022 r. 

Wydatkowano kwotę 229.999,96 zł, w tym na konto środków niewygasają-
cych przekazano kwotę 227.499,96 zł.

Program Budowy i  Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Toruńska i ul. Pucka

Trwają prace budowlane. W ramach prac budowlanych wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na 
posesje, pętli autobusowej. Powstaną 4 przystanki autobusowe, przebudo-
wane zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED. Ponadto, część 
kanalizacji deszczowej poddana zostanie renowacji metodą bezwykopową, 
pozostała część zostanie przebudowana, zostaną wymienione oraz uzupeł-
nione przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi. Powstaną nowe trawniki. Za-
kończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2022 r. 

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w wysokości 971.423,40 zł.

Wydatkowano kwotę 2.174.759,21 zł, w tym na konto środków niewygasają-
cych przekazano kwotę 474.615,96 zł.

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa

Trwają prace budowlane. Robotami budowlanymi objęto odcinek od ul. Han-
dlowej do ul. Staszica. W ramach prowadzonych prac powstanie nowa na-
wierzchnia jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, prze-
budowane zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED, powstaną 
nowe trawniki. Ponadto, przeprowadzona zostanie renowacja istniejącego 
kanału deszczowego oraz wybudowany nowy odcinek kanału wraz z przy-
kanalikami i wpustami ulicznymi. Zgodnie z Planem Budżetowym Miasta Ka-
lisza, zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zakoń-
czenie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2022 r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.000.000,00 zł.
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Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego (WPF)

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ków oraz miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem odwodnienia na drodze 
osiedlowej od nr 21 do nr 37-39. 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumen-
tację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wyko-
nawcy zostało unieważnione z uwagi na fakt, że kwota złożonej oferty zna-
cząco przekraczała środki w budżecie przeznaczone na realizację zadania. 
Zwiększenie środków finansowych, pozwoliło na ponowne ogłoszenie prze-
targu, wyłonienie wykonawcy robót i zawarcie stosownej umowy na realiza-
cję robót. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021-2022. W grudniu 
2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakończenie prac budowla-
nych planowane jest w II kwartale 2022 r.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 500.000,00 zł. 

Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 
do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego. Prace budowlane są w toku. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu 
opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W wyniku postę-
powania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych 
z którym zawarto stosowną umowę. Zawarto również umowę na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne i brak możliwości prowadzenia prac, zakończenie robót 
budowlanych nastąpi w I kwartale 2022 r. Wydatkowano kwotę 159.134,36 zł, 
w tym na konto środków niewygasających przekazano 32.454,82 zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego (WPF)

Zadanie zostało zakończone. Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2020, 
jednak z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać 
zakończone w 2020 r. W tej sytuacji, ułożenie bitumicznych warstw konstruk-
cyjnych jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonanie docelowego oznakowania 
poziomego i pionowego zostało zakończone w 2021 r.  

W ramach zadania przebudowano geometrię skrzyżowania ul. Podmiejskiej 
z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W miejscu skrzyżowania typu T, wyposa-
żonego w sygnalizację świetlną, wybudowano dwupasowe rondo turbinowe. 
Ponadto, wykonano chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, bitumiczną 
ścieżkę rowerową, przebudowano nawierzchnie dwóch zatok autobusowych, 
zamontowano nowe wiaty przystankowe. W związku z budową ronda zlikwi-
dowano istniejącą w ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania zatokę autobu-
sową i wybudowano nową w rejonie cmentarza żydowskiego. Zakres prac 
obejmował także budowę nowego energooszczędnego oświetlenia typu LED, 
przebudowę kanalizacji deszczowej, usuniecie kolizji z techniczną infrastruktu-
rą podziemną, budowę muru oporowego, zagospodarowanie zielenią.   

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało w 2020 r. dofinansowanie z re-
zerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.289.583,00 zł.  

W 2021 roku wydatkowano kwotę 3.140.494,91 zł.

Inwestycje zrealizowane przez ZDM w roku 2021
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Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do 
ul. Majkowskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumen-
tację projektową branży drogowej, zlecono oraz opracowano dokumenta-
cję projektową branży sanitarnej na uzupełnienie kanalizacji deszczowej oraz 
branży elektrycznej na przebudowę sygnalizacji świetlnej. Dokonano zgło-
szenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszo-
nego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budow-
lanych oraz zawarto stosowaną umowę. Ponadto wyłoniono inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, pełniących nadzór nad realizowanymi robotami. 

Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. W ramach zada-
nia wykonano w ciągu al. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Majkowskiej do 
ul. Kościuszki, nową jezdnię bitumiczną. Powstała także nowa jezdnia w ul. Maj-
kowskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. 3-go Maja oraz od al. Wojska 
Polskiego w kierunku ul. Piłsudskiego. Wybudowano: chodniki, ścieżkę rowerową 
oraz bitumiczną ścieżkę pieszo-rowerową, zjazdy na posesje, zatoki autobuso-
we, wymieniono barierki na moście na Kanale Rypinkowskim, ustawiono nowe 
wygrodzenie na pasie rozdziału jezdni. Przebudowano schody terenowe w re-
jonie mostu, uzupełniono odwodnienie, przebudowano sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul Kościuszki. Wykonano także oznakowanie 
pionowe i poziome, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.        

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy sub-
wencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 3.570.794,00 zł. 

Wydatkowano kwotę 7.148.515,36 zł.

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. M. Konopnickiej 

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. 
W ramach realizacji zadania zawarto umowę z wyłonionym w wyniku postę-
powania przetargowego wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektora-
mi nadzoru inwestorskiego branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektro-
energetycznej, zagospodarowania zielenią. 

W wyniku zrealizowanych prac powstała: nowa nawierzchnia jezdni, miejsca 
postojowe, chodniki, zjazdy na posesje. Ponadto przebudowano oświetlenie 
na energooszczędne typu LED, wyznaczono bezpieczne przejścia dla pie-
szych, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, zagospodarowano 
tereny przeznaczone pod zieleń wykonując nowe trawniki i nasadzenia no-
wych drzew i krzewów. 

Wydatkowano kwotę 1.593.984,14 zł. 

Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Dębowa

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. 

W ramach realizacji zadania zawarto umowy z wyłonionym w wyniku postę-
powania przetargowego wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektora-
mi nadzoru inwestorskiego branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektro-
energetycznej. 

W wyniku zrealizowanych prac powstała: nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ki, zjazdy na posesje, uzupełniono odwodnienie, wykonano nowe oznakowa-
nie pionowe i poziome, wybudowano kanał technologiczny. Zakresem prac 
objęty był odcinku ul. Dębowej od posesji nr 10 do ul. Warszawskiej.  

Wydatkowano kwotę 1.157.975,24 zł.
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Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Budziszyńska

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiające-
go. Zakres zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz pełnienie 
funkcji inspektorów nadzoru branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektro-
energetycznej. W ramach zadania wykonano nową jezdnię, chodniki, zjazdy 
na posesje, wybudowano nowy odcinek kanału deszczowego wraz z przy-
kanalikami i wpustami ulicznymi. Wydatkowano kwotę 432.147,28 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – droga przy tar-
gowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania 
z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2020 r., natomiast prace 
budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego w 2021 r. 

W ramach zadania, na odcinku o długości 243 m, wykonano nową bitumicz-
ną nawierzchnię jezdni, chodniki, miejsca postojowe, zamontowano dodat-
kowe wpusty deszczowe. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 290.389,92 zł. 
W roku 2021 wydatkowano kwotę 193.641,19 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak (do-
jazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych oraz prowadzenie bran-
żowych nadzorów inwestorskich. W roku 2020 wykonano dokumentację 
projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną 
umowę oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zawarto umo-
wy na prowadzenie nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały za-
kończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane w 2021 r. W ramach 
zadania wykonano nową drogę manewrową, miejsca postojowe, chodniki 
i uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Na realizację zadania uzyska-
no dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 650.749,57 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 151.563,58 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa 
(odcinek AWP-ul. Szewska) (WPF)

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych oraz prowadzenie bran-
żowych nadzorów inwestorskich. W roku 2020 wykonano dokumentację 
projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym zawarto 
stosowną umowę, zawarto umowy na prowadzenie nadzorów inwestorskich 
oraz przystąpiono do realizacji robót. W 2021 r. prace budowlane zostały za-
kończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane. W ramach zadania 
powstała nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodników, miejsc posto-
jowych. Ponadto wybudowano nową kanalizację deszczową oraz energo-
oszczędne oświetlenie typu LED.    

Zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 1.777.532,27 zł ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 876.357,84 zł. 

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska 
(sięgacz ul. Serbinowska 3 – Cmentarz Żydowski) (WPF)

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę 
robót budowlanych, z którym zawarto stosowną umowę, zawarto umowy na 
prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich oraz przystąpiono do re-
alizacji robót. W 2021 r. prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do 
odbioru i komisyjnie odebrane. 

W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, nowe 
chodniki, miejsca postojowe. Zadanie zostało zrealizowane przy udzia-
le dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
473.393,68 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 33.666,54 zł.

Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)

Zakres zadania obejmował rozbudowę ul. Śródmiejskiej na odcinku od Ro-
gatki do Mostu Kamiennego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru bran-
ży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, ar-
cheologicznej i zagospodarowania zielenią. 
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Realizacja zadania została rozpoczęta w 2020 r., natomiast zakończenie 
prac oraz zgłoszenie przez wykonawcę robót do odbioru nastąpiło w 2021 r. 

W ramach zadania, na przebudowanym odcinku ul. Śródmiejskiej wykonano 
nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki oraz ścieżkę rowerową z płyt 
granitowych, miejsca postojowe oraz zatokę autobusową z kostki kamiennej 
staroużytecznej. Uzupełniono odwodnienie. Na odcinku od Mostu Kamien-
nego do Mostu Reformackiego wybudowano kanał deszczowy. Na odcinku 
od Rogatki do skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki zmieniona zosta-
ła organizacja ruchu samochodowego – powstały dwa pasy ruchu, prze-
budowana została sygnalizacja świetlna na Rogatce oraz na skrzyżowaniu 
ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki. Postawiono nowe oznakowanie 
pionowe i poziome na całym przebudowanym odcinku ulicy. Powstały rabaty 
z nasadzeniami roślin okrywowych, krzewów liściastych, drzew sadzonych do 
gruntu (8 szt.), a także donice wielkoformatowe (7 szt.).

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.528.268,95 zł.

W roku 2021 wydatkowano 3.953.903,77 zł, w tym kwotę 981.147,37 zł przeka-
zano na konto środków niewygasających.

Ponadto w roku 2021 prowadzone były prace projektowe oraz przygotowaw-
cze dla zadań pn.: 

• połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej 
(WPF),

• połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,

• rozbudowa ul. św. Michała i ul. Dobrzeckiej,

• remont Mostu Trybunalskiego,

• przebudowa ul. Kościuszki,

• przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,

• przebudowa ul. Wykopaliskowej,

• rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,

• usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa – 
Operator S.A.,

• przebudowa pl. J. Kilińskiego, pl. J. Pawła II, pl. św. Józefa,

• uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, 
Skalmierzyckiej, Polnej,

• przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej na odc. od ul. Głogowskiej 
do ul. Karpackiej,

• budowa ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Śnieżnej 30,

• przebudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej,

• poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną w zakresie budowy sygnalizacji 
świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną 
oraz doświetlaczy przejść dla pieszych,

• poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu 
ul. Majkowskiej w Kaliszu w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza w zakresie 
wyposażenia dwóch przejść dla pieszych w dedykowane oświetlenie dro-
gowe typu LED oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.
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Zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w 2021 roku

Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 
do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego.

Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentacji projektowej, realizację 
robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zarząd Dróg 
Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projekto-
wą. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca 
robót budowlanych, z którym zawarto umowę. Zawarto również umowę na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne oraz przedłużającą się procedurę uzyskania 
zgody na prowadzenie robót pod linią elektroenergetyczną wysokiego na-
pięcia, zakończenie robót budowlanych nastąpiło w I kwartale 2022 r. Wy-
datkowano kwotę 90.000,00 zł.

Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy 
budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy 
ul. Cegielnianej 6

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Roboty 
budowlane zostały wykonane a następnie odebrane przez Zamawiającego. 
W ramach zadania wykonano: 

• nawierzchnię jezdni manewrowej i stanowisk postojowych z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej,

• nawierzchnię chodników i schodów terenowych z płyt betonowych,

• odwodnienie w postaci nowych studzienek ściekowych podłączonych do 
istniejącego kanału deszczowego.

Wydatkowano: 179.526,00 zł.

Stanowiska na rowery

Zakończono realizację zadania. Montaż wykonany został przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie. W ramach zadania wykonano:

• montaż 13 stojaków na rowery, 

• nawierzchnię pod jedno stanowisko dla rowerów.

Wydatkowano: 4.021,70 zł.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

źródło
dofinansowania

7.040.728,81

kwota [zł]

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych
uzyskana na zadania realizowane w roku 2021

nazwa zadania

17.582.946,21RAZEM

Budowa połączenia
ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – 

Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej
do ul. Żwirki i Wigury

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych6.000.000,00

Budowa połączenia
ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – 

Etap II – odcinek od ul.  Żwirki i Wigury 
do ul. Warszawskiej 

Rezerwa subwencji
ogólnej

Budżetu Państwa
3.570.794,00

Przebudowa al. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Kościuszki 

do ul. Majkowskiej 

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg971.423,40Program Budowy i Przebudowy Dróg 

Osiedlowych – ul. Toruńska i ul. Pucka
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR) przyjęty został uchwałą 
Nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z 27 lipca 2017 r. a następnie zmieniony 
uchwałą Nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z 1 marca 2018 r. oraz uchwałą 
Nr XLVI/634/2021 Rady Miasta Kalisza z 25 listopada 2021 r. Program opraco-
wany został zgodnie z art. 14 i następne ustawy z 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji. Program jest odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w obszarze 
zdegradowanym.

Krótkie omówienie założeń i celów
Założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie procesu wy-
prowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który powi-
nien być prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane te-
rytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. GPR jest dokumen-
tem na podstawie którego prowadzony jest proces rewitalizacji. Kluczowym 
elementem programu rewitalizacji jest opis wizji stanu obszaru (chodzi o ob-
szar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji – dotyczy głównie obszaru śródmieścia) po przeprowa-
dzeniu rewitalizacji, który brzmi: „Zadowoleni mieszkańcy realizujący swoje cele 
i marzenia w przyjaznej i estetycznej przestrzeni”. Wizja ta ma zostać wdrożo-
na poprzez realizację celów rozwojowych i kierunków działań. W GPR przyjęto 
czteropoziomowy hierarchiczny układ celów. Cel główny to wizja rozwoju opi-
sana jak wyżej. Kolejno na niższym poziomie hierarchicznym określone zosta-
ły następujące cele strategiczne, które odpowiadają na zdiagnozowane na 
obszarze zdegradowanym problemy:

1. Ograniczenie skali problemów społecznych – jest kluczowym kierunkiem 
związanym z odnową obszaru zdegradowanego. Rewitalizacja to proces, 
który w swej istocie dąży do rozwiązania lub zminimalizowania skali proble-

7.4.4. Gminny Program Rewitalizacji mów społecznych. Ma on bezpośredni związek z ustaleniami diagnostycz-
nymi, które potwierdzają dużą skalę problemów społecznych na tym obsza-
rze takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, niski poziom  wyników 
edukacyjnych wśród dzieci, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym;

2. Wzmocnienie potencjału gospodarczego – realizacja tego celu ma 
przeciwdziałać takim problemom jak ekspansja centrów handlowych (po-
wodująca problemy małego rodzimego handlu), niewielka liczba turystów 
(oddziałująca negatywnie na sektor usług hotelowych, gastronomicznych), 
niskie płace, zła kondycja lokalnych przedsiębiorstw i brak inwestycji; 

3. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej – główne przestrzenie publicz-
ne miasta (Główny Rynek, ulice w śródmieściu, Park Miejski, nabrzeża rze-
ki Prosny, planty) mają ogromny potencjał, ale zostały w ostatnich latach 
bardzo zaniedbane. Przestrzeń publiczna wysokiej jakości jest kluczowym 
elementem budowania więzi międzyludzkich i wspólnej świadomości i dumy 
lokalnej z jednej strony oraz atrakcyjności turystycznej, popytu na usługi ho-
telowe i gastronomiczne – z drugiej strony;

4. Poprawa funkcjonowania systemu transportowego – sprawy transportu 
indywidualnego, ruchu samochodowego są szczególnie dotkliwe dla miesz-
kańców obszaru rewitalizacji. Skala ruchu samochodowego w mieście wykra-
cza poza przeciętne wartości wskaźników dla miast subregionalnych. Znacz-
na część tego ruchu koncentruje się na obszarze rewitalizacji, co negatywnie 
wpływa na stan techniczny zabytkowej zabudowy, na przestrzeń, zaburza 
bowiem jej funkcjonalny charakter („salon miasta”) oraz generuje duże zanie-
czyszczenie powierza. Skala tego problemu wymaga radykalnej interwencji;

5. Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa – na 
obszarze zdiagnozowano poważne problemy techniczne zabudowy i pro-
blemy demograficzne, które będą się pogłębiać w najbliższych latach. Dla-
tego odpowiedzią na nie musi być zwiększona rola polityki mieszkaniowej w 
rozwoju tego obszaru.

Z kolei w ramach celów strategicznych wyznaczono dla każdego z nich po 
kilka celów szczegółowych, nadając niektórym priorytetowy charakter. Na 
ostatnim poziomie hierarchicznego układu celów znalazły się kierunki dzia-
łań, jakie należy podjąć aby zrealizować poszczególne cele.
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W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały opisane konkretne planowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zgodnie z ubiegłoroczną  zmianą Programu 
zaplanowano łącznie 61 podstawowych przedsięwzięć, w których określono 
m.in. nazwę zadania, podmiot odpowiedzialny za jego realizację, szacowa-
ną wartość zadania oraz planowane rezultaty.

Opis podjętych działań w 2021 r.:
1. Zmiana GPR

Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/418/2020 Rady Miasta Kalisza z 14 lipca 2020 r. przy-
stąpiono do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt zmiany Programu 
został poddany od 6.08 do 6.09.2021 r. konsultacjom społecznym. Konsultacje 
prowadzone były w różnych formach:  otwartego spotkania z interesariuszami, 
zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wyko-
rzystaniem formularza konsultacyjnego, zbierania uwag, propozycji i opinii po-
przez ankietę on-line, zbierania uwag od grup przedstawicielskich.

Informacja podsumowująca z przeprowadzonych konsultacji dostępna jest 
na stronie: https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/konsultacje/wrm_br_20210927_
info_podsum.pdf

Zmiany w Programie dotyczyły:

• opisu powiązań z dokumentami strategicznymi,

• listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

• przedsięwzięć komplementarnych,

• niezbędnych zmian w dokumentach strategicznych Miasta Kalisza w za-
kresię gospodarowania zasobem mieszkaniowym,

• planowania i zagospodarowania przestrzennego,

• ram finansowych,

• struktury zarządzania,

• kosztów zarządzania,

• systemu monitorowania i oceny.

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji nie wymagał przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Projekt zmiany dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet 
Rewitalizacji Miasta Kalisza i Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektonicz-
ną oraz uzyskał także opinie organów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 
ustawy o rewitalizacji. 

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza została przyjęta 
uchwałą nr XLVI/634/2021 Rady Miasta Kalisza z 25 listopada 2021 r.

2. Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego z EFRR na poddziała-
nie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemy-
słowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO pn. „Kalisz – Kurs 
na rewitalizację”.

Projekt realizowany był w latach 2019-2021. W ramach projektu wykonano 
następujące zadania:

• przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na potrzeby Domu 
Sąsiedzkiego,

• przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Nowy Świat 2A 
(dawna Hala Targowa Rogatka) na potrzeby Akceleratora Kultury,

• przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy ul. Babina 1 na potrzeby Cen-
trum Organizacji Pozarządowych,

• przebudowa ulic: Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do 
Głównego Rynku, Zamkowej i Piskorzewskiej,

• rewaloryzacja Plant Miejskich.

Całkowite koszy realizacji projektu wyniosły: 17,25 mln zł, w tym dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9,39 mln zł.

3. Dotacje SSR

W 2021 roku po raz trzeci udzielono dotacji dla właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR. Udzielono 14 dota-
cji na łączną kwotę 913.510,61 zł podczas gdy całkowite koszty wykonanych 
robót lub prac wyniosły 2.572.301,66 zł. W ramach udzielonych dotacji wyko-
nano  następujące prace lub roboty:

• remont kapitalny budynku  przy ul. Piekarskiej 10,
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• remont dachu na budynku położonym przy ul. Mariańskiej 2,

• remont dachu na budynku położonym przy ul. Alfonsa Parczewskiego 9,

• remont podwórza przy nieruchomości przy ul. Zamkowej 4,

• remont ogrodzenia – od strony ul. Kanonickiej – nieruchomość należąca 
do parafii katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu,

• wymiana okien w budynku przy ul. Piskorzewskiej 6,

• przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na 
zaprojektowaniu zieleni i zagospodarowaniu terenu wokół budynku Rek-
toratu i Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4 – nieruchomość należąca do 
Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,

• wykonanie remontu elewacji budynku frontowego i oficyny od strony po-
dwórza przy ul. Kanonickiej 8,

• odnowienie stolarki okiennej w budynku klasztoru przy ul. Śródmiejskiej 43 

• nieruchomość należąca do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu, Dom Zakonny w Kaliszu, 

• remont dachu na budynku położonym przy ul. Łaziennej 9,

• remont dachu na budynku położonym przy ul. Alfonsa Parczewskiego 4,

• remont dachu na budynku położonym przy ul. Targowej 3-7,

• wykonanie termomodernizacji ściany od strony podwórza wraz z kolory-
styką elewacji, odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowej na klatce scho-
dowej w budynku przy ul. Bankowej 3,

• przebudowa budynku przy ul. Harcerska 5. 

We wrześniu 2021 r. przeprowadzono kolejny nabór wniosków o udzielenie 
dotacji. W terminie naboru wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę dota-
cji 3.372.678,93 zł, przy ogólnej wartości robót w kwocie 8.455.330 zł. W tym 
roku po raz pierwszy nabór odbywał się, obok formy pisemnej, także w for-
mie elektronicznej.  Na dotacje zabezpieczono w budżecie Miasta w 2022 r. 
kwotę 1.000.000 zł.

4. Miejscowy Plan Rewitalizacji

Uchwałą Rady Miasta Kalisza nr XLVI/636/2021 z 25 listopada 2021 roku został 
przyjęty Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego – Podgórze. 

To pierwszy tego typu dokument w Polsce. Miejscowy plan rewitalizacji to 
szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji. Jego opracowanie służy 
do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegra-
dowanego i poprawy standardów życia społeczności lokalnej. Plan został 
opracowany w sposób silnie partycypacyjny, przy uwzględnieniu pogłębio-
nych konsultacji społecznych. Plan wraz z oceną oddziaływania na środowi-
sko został opracowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 
Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji Mia-
sta Kalisza oraz Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 

Na podstawie opracowanego MPR zaplanowano w Gminnym Programie Re-
witalizacji  szereg podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

• wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na 
cele rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,

• remonty i przebudowę (termomodernizację) budynków komunalnych po-
łożonych na terenie objętym planem,

• budowę wielofunkcyjnego placu publicznego,

• przebudowę ulic na obszarze objętym planem,

• rozwój mieszkalnictwa społecznego.

5. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, Podgórze 2-4

31.12.2021 r. wygasła umowa na realizację zadania publicznego na pilota-
żowe prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4. Operatorem 
Domu Sąsiedzkiego w latach 2019-2021 było Stowarzyszenie Multi.Art, które 
koordynowało podejmowane tam działania. W tym czasie w Domu Sąsiedz-
kim prowadzonych było wiele zajęć i wydarzeń służących integracji miesz-
kańców obszaru rewitalizacji i całego miasta Kalisza takich jak: warsztaty, 
szkolenia, kursy praktyczne, kursy językowe, zajęcia gimnastyczne, porady 
prawne, wspólne gotowanie, spotkania literackie, koncerty kameralne, spo-
tkania organizacji pozarządowych i innych grup formalnych i nieformalnych. 
Z uwagi na wprowadzone w 2020 r. i 2021 r. obostrzenia związane z pan-
demią SARS COV-19 i zakaz gromadzenia się, część zajęć realizowana była 
w formule on-line. Ponadto w czasie zwiększania obostrzeń koordynatorki 
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Domu Sąsiedzkiego realizowały zakupy sąsiedzkie i załatwiały drobne bie-
żące sprawy życia codziennego dla osób potrzebujących.  

Zarządzeniem nr 760/2021 Prezydenta Miasta Kalisza 7 grudnia 2021 r. został 
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakre-
sie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego 
w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego.

6. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza

W 2021 r. opracowano kompletną dokumentację projektową na rewaloryza-
cję przestrzeni publicznej centrum miasta obejmującą Główny Rynek i ulicę 
Kanonicką oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonaw-
cy tego zadania. 

W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z gruntowną prze-
budową ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego. 
W efekcie przebudowy powstały wygodne chodniki dla pieszych, ścieżka 
rowerowa oraz wprowadzono zieleń i małą architekturą.

Ocena stopnia realizacji celów
Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji polega na cyklicznej analizie 
wskaźników statystycznych odnoszących się do obszaru rewitalizacji. Odby-
wa się on na 3 poziomach:

1. Monitorowanie podstawowych parametrów obszaru rewitalizacji na etapie 
przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji, takich jak: ludność 
oraz powierzchnia, które wynikają z zapisów Ustawy o rewitalizacji. Moni-
torowanie podstawowych parametrów programu będzie odbywać się przy 
każdej aktualizacji dokumentu. Dodatkowo na koniec każdego roku monito-
rowana jest liczna ludności obszaru rewitalizacji.

2. Monitorowanie skutków realizacji Programu poprzez analizę poziomu wskaź-
ników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji – wskaź-
niki stanu kryzysowego (na poziomie całej gminy oraz na poziomie niższym, tj. 
obszarze zdegradowanym OZ i obszarze rewitalizacji OR), dokonywanego w 

odniesieniu do wartości analogicznych wskaźników (wyjściowych), obliczonych 
na etapie wyznaczania ww. obszarów (analiza efektywności podejmowanych 
działań rewitalizacyjnych). Zaznaczyć należy, że część danych jest obecnie 
niemożliwa do pozyskania, dlatego monitorowanie odbywać się będzie na 
części z przyjętych na etapie wyznaczenia OZ i OR wskaźników.

W przypadku monitorowania skutków realizacji Programu, za wartości ba-
zowe uznano wartość wskaźników dla obszaru rewitalizacji wyliczone w ra-
mach delimitacji obszaru rewitalizacji. W Programie przyjęto, że należy dążyć 
do osiągnięcia wartości wskaźnika średniej dla całego miasta. W przypad-
ku, gdy wartość wskaźnika bazowego osiągała wartość lepszą od średniej, 
za wartość docelową uznano utrzymanie wartości bazowej. W ramach spra-
wozdań z monitoringu realizacji celów i skutków Gminnego Programu Rewi-
talizacji wskazywany będzie poziom realizacji danego wskaźnika w odniesie-
niu do przyjętego trendu. 

3. Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania Gminnego Programu Rewi-
talizacji poprzez stałe aktualizowanie listy przyjętych przedsięwzięć pod-
stawowych ze statusem: „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” 
lub „zrealizowane”, w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz 
z podaniem poniesionych kosztów, montażem finansowym, a także rezulta-
tów ich wdrożenia – efekty rzeczowe.

Ww. informacje zostaną przedstawione w „Formularzu efektów monitorowa-
nia programów rewitalizacji”, według wzoru określonego przez Departament 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Formularz będzie wypełniany przez Biuro Rewitalizacji raz na dwa lata 
i dostarczany do ww. Departamentu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
w zakresie programów rewitalizacji. 

Ocena aktualności i stopnia realizacji Programu zgodnie z art. 22 ustawy 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz 485), dokonywana jest nie rzadziej niż raz 
na 3 lata. Ostatnia ocena została przeprowadzona w 2020 r., na podstawie 
której dokonano zmiany dokumentu w 2021 r.
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Informacje i wnioski ze sprawozdań za ostatni rok:
1. Podstawowe parametry obszaru rewitalizacji (powierzchnia bez zmian, 
spadek liczby ludności obszaru z 18.820 osób wykazanych na etapie dia-
gnozy obszaru rewitalizacji wg danych z grudnia 2015 r. do 16.448 osób wg 
danych na 31 grudnia 2021 r.).

2. Poziom wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR – 
Zgodnie z aktualizacją Programu w 2021 r. wytypowano na lata 2022-2028 
61 planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 30 
przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Kalisz oraz 31 przedsięwzięć reali-
zowanych przez innych interesariuszy, wśród nich:

• zakładanych do realizacji jest: 24,

• w trakcie realizacji jest: 37. 

Do tej pory od 2017 r. zrealizowano 28 przedsięwzięć za łączną kwotę 
128.560.375,41 zł, w tym z budżetu Miasta Kalisza za kwotę 37.649.726,09 zł.

3. Monitorowanie skutków realizacji Programu poprzez analizę poziomu 
wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji wg 
danych na koniec 2021 r. (tabela obok)

4. Ujawnione problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane 
przez gminę na etapie realizowania programu rewitalizacji:

• niewystarczające środki finansowe na planowane działania, brak możli-
wości rozstrzygania postępowań przetargowych, w szczególności z powo-
du braku ofert lub gdy kwoty ofert znacznie przewyższają środki pozosta-
jące do dyspozycji Miasta,

• brak interpretacji przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście narzędzi 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji (w tym dotacje dla właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości, specjalny tryb zamówień publicznych),

• obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią SARS COV-19, uniemoż-
liwiające prowadzenie bezpośrednich konsultacji społecznych, zakaz zgro-
madzeń utrudnia budowanie poczucia lokalnej tożsamości i budowanie 
oraz podtrzymywanie pozytywnych wzajemnych relacji sąsiedzkich.

społeczne 48,24 25,83 spadek

2014/2015 2021
zakładany

trendwskaźnik
rodzaj

zjawiska

1.1 Liczba osób bezrobotnych na 1000 
mieszkańców w danej jednostce

społeczne 27,24 12,16 spadek
1.2 Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 1000 mieszkańców   
w danej jednostce

społeczne 83,47 81,95 spadek
2.1 Liczba rodzin korzystających 
z pomocy na dożywianie dzieci 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

społeczne 322,7 148,05 spadek
2.2 Liczba osób korzystających z pomocy 
na dożywianie dzieci na 1 km kw. 
powierzchni jednostki

społeczne 30 18 spadek
2.3 Liczba osób korzystających 
z zasiłku celowego na zakup węgla na 
1000 mieszkańców w danej jednostce

społeczne 10,10 41,74 spadek
3.1 Liczba rodzin objętych przypadkami 
Przemocy („Niebieskie Karty”) 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

społeczne 2.202,02 1.669,89 spadek
3.2 Liczba zdarzeń (interwencji) 
zarejestrowanych przez policję 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

społeczne b.d 54,47 -
4.1 Średnie wyniki egzaminu 
ośmioklasisty w publicznych szkołach 
podstawowych – język polski

społeczne b.d 38,85 -
4.2 Średnie wyniki egzaminu 
ośmioklasisty w publicznych szkołach 
podstawowych – matematyka

społeczne b.d 60,02 -
4.2a Średnie wyniki egzaminu ośmio- 
klasisty w publicznych szkołach 
podstawowych – język obcy nowożytny

społeczne 6,73 5,29 bez
zmian

4.3 Liczba organizacji pozarządowych 
na 1000 mieszkańców w danej 
jednostce

społeczne 12,15 13,76 wzrost
5.1 Średnia wypożyczeń w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

społeczne 763,96 417,47 spadek
6.1 Liczba środowisk / rodzin 
dysfunkcyjnych na 1 km kw. 
powierzchni jednostki
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2014/2015 2021
zakładany

trendwskaźnik
rodzaj

zjawiska

gospo-
darcze

2,94 1,64 spadek

7. Liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą pod 
numerem PKD 92.00 oraz 64.92.Z na 
1000 mieszkańców w danej jednostce

gospo-
darcze 25,52 32,47 spadek

8. Liczba punktów sprzedaży alkoholu 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

środo-
wiskowe 107,92 179,36 spadek

9. Liczba pojemników na popiół 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

przestrzenno-
funkcjonalne 2,13 3,87 bez zmian

10. Liczba placów zabaw na 1 km kw. 
powierzchni jednostki

przestrzenno-
funkcjonalne 319,51 248,16 -

11. Liczba obiektów ujętych w Gminnej 
Ewidencji Zabytków na 1 km kw. 
powierzchni jednostki

przestrzenno-
funkcjonalne 130 lat

od poł. XIX w.
do lat 20-30

XX w.
-

12. Średni wiek obiektów ujętych 
w Gminnej Ewidencji Zabytków

techniczne 28,71 0,77 spadek
13. Liczba awarii instalacji gazowych 
na 1 km kw. powierzchni jednostki

techniczne 34,56 12,37 spadek
14. Liczba pożarów na 1 km kw. 
powierzchni jednostki
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Budżet Obywatelski to ważne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy, w spo-
sób bezpośredni, decydują o realizacji konkretnych, wskazanych przez nich 
samych, miejskich inwestycji. Liczba zgłaszanych każdego roku propozycji 
zadań to najlepszy dowód na zasadność funkcjonowania tej formy party-
cypacji społecznej. Trudno przecenić wpływ Budżetu Obywatelskiego na 
miasto i jego mieszkańców. Każdego roku kaliszanie cieszą się z kolejnych 
zrealizowanych inwestycji – wyremontowanych chodników, nowych placów 
zabaw oraz siłowni zewnętrznych, uzupełnianej zieleni miejskiej, koncertów, 
czy imprez integracyjnych. Trudno nie przyklasnąć inicjatywie, dzięki której 
miasto sukcesywnie się rozwija, a jego mieszkańcy z entuzjazmem włączają 
się w proces budowania swojej małej ojczyzny.

7.4.5. Budżet Obywatelski

Na realizację zadań wybranych w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Kalisza na 2021 r. zaplanowa-
no (plan po zmianach) 3.611.071,75 zł 
(838.143,52 zł – zadania ogólnomiejskie 
oraz 2.772.928,23 zł – zadania lokalne).

Faktyczne wykonanie wydatków 
związanych z Budżetem Obywatel-
skim Miasta Kalisza na 2021 r. wyno-
siło 2.963.952,75 zł, co stanowi 82,1%.

rokuw2021 zrealizowano

zadanie
z BO 20191 zadań

z BO 20204 zadań
z BO 202134

propozycji
zadań136 zadań98weryfikacja

głosowanie
w terminie:
19-23 października zadań

do realizacji45

BO2021

głosów
ważnychoddano14.719

poddano
pod głosowanie

zgłoszonych
przez mieszkanców

propozycji
zadań145 zadań110weryfikacja

poddano
pod głosowanie

przekazano

zgłoszonych
przez mieszkanców

zadań
do realizacji46

BO2022

głosów
ważnychoddano 10.824

3.611.071,75 zł

976.087,75 zł
wydatki bieżące

2.634.984,00 zł
wydatki majątkowe

plan po zmianach 
2.963.952,75 zł

838.524,29 zł
wydatki bieżące

2.125.428,46 zł
wydatki majątkowe

wykonanie ogółem
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Zadania lokalne
• Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno 
(BO 2019).

• „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu nr 1 
(BO 2020).

• Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyj-
nego „Płuca Kalisza” (BO 2020).

• Budowa oświetlenia przy ulicy Krajobrazowej (BO 2021).

• Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew (BO 2021).

• „Królewski” mural – Stawiszyńska 13 (BO 2021).

• Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budyn-
ku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnia-
nej 6 (BO 2021).

• Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaliszu (BO 2021).

• Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy (BO 2021).

• Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu (BO 2021).

• Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mic-
kiewicza w Kaliszu (BO 2021).

• Łąki kwiatowe na Ogrodach (BO 2021).

• Festyn Rodzinny – Ogrody (BO 2021).

• Wakacje blisko domu (BO 2021).

Zadania ogólnomiejskie
• Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO 2020).

• Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicz-
nego Przedszkola nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
(BO 2020).

• Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy 
Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu (BO 2021).

• Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza (BO 2021).

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjali-
stycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis (BO 2021).

• Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny (BO 2021).

• Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, ze-
społu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie (BO 2021).

• Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kolęd (BO 
2021).

• Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (BO 2021).

• Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej (BO 2021).

• „OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na 
„Przystań Kalisz” (BO 2021).

• Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej (BO 2021).

• Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte (BO 2021).

• Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” (BO 2021).

• Stanowiska na rowery (BO 2021).

• Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu (BO 2021).

• Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego.

• Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne 
w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej (BO 2021).

• Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16  w Kali-
szu, ul. Fabryczna 13-15 (BO 2021).

• Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (BO 2021).

• Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a (BO 2021).

• Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulaj-
nodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca 
Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej (BO 2021).

• Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz (BO 2021).

• Oczyszczenie terenu jeziora u Grona (BO 2021).

• Animacje dla dzieci i młodzieży (BO 2021).
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Miasto Kalisz w 2021 roku było organem prowadzącym dla 49 oświatowych 
jednostek organizacyjnych, w tym dla:

7.5. Edukacja

przedszkoli9 zespołów szkolno-
przedszkolnych4 szkół

podstawowych18

SP

zespołu
szkół1

liceów
ogólnokształcących5

ZS

specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych2

szkoły muzycznej
I i II stopnia

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

zespołów szkół
ponadpodstawowych6

ZSP

ZSP

LO

CKZiU

Poradni
Psychologiczno
-Pedagogicznej

Młodzieżowego
Domu Kultury

MDK

SOSW

1.186 22

średnia liczba uczniów
przypadająca na 1 oddział

liczba
uczniówSzkoła/ placówka

7.753 20szkoły podstawowe

7.238 28szkoły ponadgimnazjalne

347 6placówki specjalne

472

53

liczba
oddziałów

397

263

63

30 16kształcenie praktyczne

przedszkola

Nauczyciele
dyplomowaniNauczyciele

mianowaniNauczyciele
kontraktowiNauczyciele

stażyści

etaty
w 2021 r.1.229

etatów
w 2021 r.64

etatów
w 2021 r.281

etatów
w 2021 r.509

320 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę stypendium

szkolnego socjalnego I-XII 2021

Stypendia wypłacone za 2021 rok

14 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę

zasiłku szkolnego I-XII 2021

453 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na I semestr 2021

505 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na II semestr 2021
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W 2021 roku Miato Kalisz udzieliło dotacji na realizację zadań publicznych:

1. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bie-
żących kosztów utrzymania w 2021 roku

19 stycznia 2021 r. Miasto Kalisz zawarło umowę nr UA/2/WE/2021 ze Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Wielkopolską Hufcem Kalisz na „Pro-
wadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów 
utrzymania.” Umowę zawarto po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu otwar-
tego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania. Zadanie realizowane 
jest  w 2021 roku, przeznaczono na nie kwotę 50.000,00 zł.

W 2021 roku w stanicy przeprowadzano bieżącą konserwację sprzętu, po-
krywano koszty utrzymania (m.in. opłaty za wodę, wywóz śmieci, nieczysto-
ści płynnych). Przeprowadzono drobne remonty i naprawy, zakupiono sprzęt. 

Szacunkowo w 2021 roku ze stanicy skorzystało około 900 dzieci i młodzieży. 
Podczas realizacji zadania został zachowany charakter i funkcje stanicy , ta-
kie, jakie spełnia od początku powstania. Były organizowane imprezy o cha-
rakterze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym adresowane do dzieci 
i młodzieży wynikające z programu działania Hufca ZHP w Kaliszu.

Najważniejeszymi działaniami były półkolonie w lipcu i w sierpniu 2021 roku. 
Były to formy wypoczynku dla harcerzy, dzieci i młodzieży z kaliskich szkół. 
Przeprowadzono prace ziemne (rowy drenażowe, wyrównywanie terenu bi-
wakowego i placu zabaw), wymieniono drewniane nośne elementy wiaty.

Zgodnie z ofertą: 
• przdłużono umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stanicy 
(PKP Energetyka, PUK, kierownik stanicy, ubezpieczenia),
• przygotowanie stanicy do sezonu,
• udostępniono stanicę zgodnie z wytycznymi GIS i MZ,
• zapezpieczono stanicę po sezonie,
• prowadzono w miarę możliwości dozór stanicy,
• na bieżąco konserwowano sprzęt, zakupiono artykuły i usługi niezbędne 
do funkcjonowania, obsługiwano zadania także księgowo i administracyjnie.

2. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich ty-
pach szkół w 2021 roku

19.01.2021 r. Miasto Kalisz zawarło umowę UA/1/WE/21 z Kaliskim Szkolnym 
Związkiem Sportowym na „Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego 
we wszystkich typach szkół w 2021 roku”. Umowę zawarto po przeprowa-
dzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania. Zadanie realizowane było przez cały 2021 rok, przeznaczono na nie 
ostatecznie po rozliczeniu kwotę 111.038,94 zł.

W tym okresie, realizując zadanie z udziałem blisko 10 tys. uczestników, zor-
ganizowano:
• w ramach Igrzysk Dzieci dla szkół podstawowych odbyło się 18 imprez 
z udziałem 2.500 uczestników,
• w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych zorganizowano 
20 imprez dla około 3 000 uczestników,
• dla szkół ponadpodstawowych w ramach Licealiady zorganizowano 18 im-
prez z udziałem 4.000 uczestników,
• do rywalizacji sportowej przystąpiło 15 szkół podstawowych i 13 szkół po-
nadpodstawowych,
• wręczono medale za zajęcie miejsc 1-3 oraz puchary za zajęcie 1. miejsca.  
Uczestnikom wręczano dyplomy, koszulki, bidony, statuetki dla najlepszych 
zawodników,
• podczas zawodów rejonowych wręczano puchary i medale za miejsca 1-3,
• zadanie realizowali członkowie zarządu, nauczyciele wychowania fizyczne-
go z kaliskich szkół uczestniczących w zawodach,
• zawody organizowano na obiektach i kompleksach sportowych szkół pod-
stawowych nr 9, 12, 24, ZSGH, ZSTE oraz OSRiR i Aquapark Sp. z o.o.
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Udział w programach rządowych:

Aktywna Tablica

Program jest kontynuacją rządowego programu z lat 2017-2019. Głównym ce-
lem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wyko-
rzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dy-
daktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich 
zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwo-
ściami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształ-
cenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych 
umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia. W ramach 
programu szkoły dokonują zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
np.: laptopów, tablic lub monitorów indykatywnych czy projektów multime-
dialnych oraz pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami niepełnospraw-
nymi. W 2021 w związku trwająca pandemią szkoły zakupiły 22 laptopy do 
nauki zdalnej, 3 monitory oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. 

Cel projektu: wyposażenie szkół w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia 
do terapii, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nie-
zbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Przedmiot projektu: Zakup laptopów, interaktywnych monitorów oraz pomo-
cy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Branżowa Szkoła I
Stopnia nr 6 w Kaliszu zł14.000

Technikum nr 4 im. Ks. Józefa Sieradzana
w Kaliszu zł14.000

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
w Kaliszu zł14.000

Wysokość przyznanego
wsparcia

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu zł35.000

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Kaliszu zł34.794

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Konstytucji 3 Maja zł35.000

Łączna wysokość uzyskanego
wsparcia finansowego zł146.794

Wsparcie dla szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podsta-
wowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach 
Laboratoriów Przyszłości kaliskie szkoły otrzymały wsparcie finansowe w wy-
sokości 2.406.100 zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez 
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 
Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku bez konieczności wniesienia wkładu 
własnego. Zakup sprzętu przez szkoły odbędzie się do końca sierpnia 2022 r.

kwota wsparcia

86.100,00 zł

jednostka oświatowa

Szkoła Podstawowa nr 1

115.500,00 złSzkoła Podstawowa nr 2

87.600,00 złSzkoła Podstawowa nr 3

70.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 4

73.200,00 złSzkoła Podstawowa nr 6

156.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 7

163.200,00 złSzkoła Podstawowa nr 8

115.200,00 złSzkoła Podstawowa nr 9

154.200,00 złSzkoła Podstawowa nr 10

60.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 11

96.600,00 złSzkoła Podstawowa nr 12

137.100,00 złSzkoła Podstawowa nr 14

144.900,00 złSzkoła Podstawowa nr 16
196.800,00 złSzkoła Podstawowa nr 17

158.100,00 złSzkoła Podstawowa nr 18

30.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 23
189.300,00 złZespół Szkół nr 9
72.200,00 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

60.000,00 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

60.000,00 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

90.300,00 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

30.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 19

30.000,00 złSzkoła Podstawowa nr 20

30.000,00 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
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Szkoły biorące udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”

Ideą programu jest organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży w grupach 15-20 osobowych dwa razy w tygodniu po 60 minut dla 
każdego uczestnika. Program był realizowany przez Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” na zlecenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Wkład własny to 13.300 zł.

2

liczba grup

47

liczba
uczniównazwa szkoły

Zestawienie szkół biorących udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 roku

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka

3 53II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

3 50III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

1 20Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej

1 15Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego

1 16Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia B. Pobożnego

1 15Szkoła Podstawowa nr 14 im. W. Broniewskiego

1 15Szkoła Podstawowa nr 15 im. Szarych Szeregów

2 30Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wlkp. 1918-1919

3 60Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

2 47Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kusocińskiego

1 37Szkoła Podstawowa nr 21 im. Legionów J. Piłsudskiego

1 17Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

1 15Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego

1 15Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Dąbrowskiej

2 30Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza

2 30Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

1 15Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej

2 30Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

3 45Zespół Szkół Ponadpodstawowych

3 45Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

38 685Łączna liczba grup i uczniów

1 38Szkoła Podstawowa nr 22 w Kaliszu 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

wykonanie za 2021
w zadaniach własnych

3.976.769,23 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Placówki prowadzone przez Miasto Kalisz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,
ul. 3 Maja 16

4.205.756,27 zł

3.779.890,51 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Tuwima 4

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego,
ul. Ciasna 16

2.899.015,65 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej,

ul. Polna 17

2.831.531,23 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza,

ul. Chełmska 18

5.887.286,25 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza,

ul. Robotnicza 5

5.859.905,15 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów

Westerplatte, ul. Serbinowska 22 a

3.880.398,72 złSzkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty
Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13

5.615.421,01 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej,

ul. Karpacka 3

2.998.880,45 złSzkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego,
ul. Pomorska 7

4.039.541,93 zł

5.301.006,66 zł

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Długosza 14

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Władysława Broniewskiego, ul. Mickiewicza 11

6.637.567,57 złSzkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13-15

9.198.658,75 zł
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Stefana Szolca-Rogozińskiego,
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

9.649.634,92 złSzkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Podmiejska 9a

liczba
uczniów

305

385

315

202

245

540

559

383

513

202

336

457

506

703

553
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wykonanie za 2021
w zadaniach własnych

1.625.263,31 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Eligiusza Kor-Walczaka, ul. Sulisławicka 108-110

8.574.932,08 zł

3.818.455,51 zł

Zespół Szkół nr 9, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
im. Szarych Szeregów, ul. Wykopaliskowa 45

2.377.647,21 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,

ul. 25. Pułku Artylerii 4-8

3.699.367,53 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. św. Michała 1

4.655.860,28 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Kordeckiego 34

1.185.647,11 złPubliczne Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 52

1.253.449,92 złPubliczne Przedszkole nr 9, ul. Handlowa 4

974.029,36 złPubliczne Przedszkole nr 12 im. Koszałka Opałka,
ul. Bankowa 5

1.571.637,34 złPubliczne Przedszkole nr 18 im. „Chatka Puchatka”,
ul. Serbinowska 5a

1.689.390,08 zł

1.024.279,30 zł

Publiczne Przedszkole nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi „Razem", ul. Widok 98a

Publiczne Przedszkole nr 20, ul. Chełmska 6

1.743.100,98 złPubliczne Przedszkole nr 27 „Radość”,
ul. Władysława Reymonta 29

1.220.437,46 złPubliczne Przedszkole nr 28 „Bajka”,
ul. Cmentarna 1/3

1.838.648,31 złPubliczne Przedszkole nr 30
im. Krasnala Hałabały, ul. Legionów 29

liczba
uczniów

76

830

318

142

259

397

77

87

70

122

114

59

148

87

137

7.085.900,14 złSzkoła Podstawowa Specjalna nr 19,
ul. Budowlanych 2

120

1.137.952,19 zł
Szkoła Podstawowa nr 20

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny,
ul. Poznańska 79

10

wykonanie za 2021
w zadaniach własnychnazwa dotowanego podmiotu

4.419.464,31 zł

7.615.507,34 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka,
ul. Grodzka 1

II Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 5

6.478.487,87 złIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
ul. T. Kościuszki 10

5.381.954,36 zł
 IV Liceum Ogólnokształcące

im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Widok 96

4.749.243,30 zł
V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6

9.537.879,19 złZespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Rzemieślnicza 6

4.040.252,96 złZespół Szkół Zawodowych, ul. Wąska 13

5.007.411,58 złZespół Szkół Ekonomicznych, ul. Legionów 6

6.344.086,19 złZespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
ul. Częstochowska 99

6.605.936,05 zł

4.834.840,15 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11/13

Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica,
ul. 3 Maja 18

4.895.893,47 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,
ul. Kordeckiego 17a

5.922.815,42 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
ul. Kordeckiego 19

2.796.489,95 złPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 1, 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b

liczba
uczniów

512

779

770

730

486

813

446

504

751

564

513

92

70

-

1.725.919,45 złMłodzieżowy Dom Kultury, ul. Teatralna 3 -

4.518.101,62 złCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ul. Handlowa 9

7

4.502.332,23 złPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
pl. Jana Pawła II

300
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wsparcie

19.932 zł

1.049 zł

2.797 zł

8.392 zł

16.785 zł

29.373 zł

27.275 zł

24.128 zł

17.834 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Wsparcie finansowe realizacji zajęć wspomagających, które były realizowane
w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. 3 Maja 16

11.539 zł

8.392 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Tuwima 4

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego, ul. Ciasna 16

5.245 złSzkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Polna 17

9.441 złSzkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza, ul. Chełmska 18

16.785 złSzkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza, ul. Robotnicza 5

18.883 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte,

ul. Serbinowska 22 a

12.588 złSzkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej,
ul. Żwirki i Wigury 13

25.177 zł

20.981 zł

22.030 zł

8.392 zł

Zespół Szkół nr 9 im. Jana Pawła II,
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, ul. Grodzka 1

II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 5

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. T. Kościuszki 10

 IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Widok 96

V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Handlowa 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kordeckiego 17a

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Kordeckiego 19

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Legionów 6

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11/13

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  im. Szarych Szeregów,
ul. Wykopaliskowa 45

wsparcie

5.245 zł

32.520 zł

11.399 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

7.343 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. św. Michała 1

8.392 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Kordeckiego 34

Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Rzemieślnicza 6

Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wąska 13

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, ul. Częstochowska 99

Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica, ul. 3 Maja 18

28.324 zł

20.981 zł

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1 9.441 zł

Technikum im. św. Józefa, ul. Złota 144 14.686 zł

Technikum TEB Edukacja, al. Wolności 25 6.294 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukator,
al. Wojska Polskiego 29 5.245 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk, ul. Skalmierzycka 2a 7.343 zł

Łączna kwota
wsparcia finansowego 607.740 zł
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kwota dotacji

 1.305.603,26 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Dotacje udzielone na działalność oświatową w 2021 roku

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
Filia, ul. Częstochowska 145

209.551,52 zł
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34 A

873.484,80 zł
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”,

ul. Jarzębinowa 12

 1.823.637,59 zł
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”,

ul. Jana Długosza 15

  111.168,94 złKaliski Szkolny Związek Sportowy, ul. Łódzka 19

46.818,80 złLiceum Ogólnokształcące im. św. J. Bosko, ul. Łódzka 10

 291.506,20 złMedyczna Szkoła Policealna Cosinus, ul. Majkowska 11 

728.300,40 złMedyczna  Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji,
al. Wolności 12

2.701.931,90 złMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Dom Miłosierdzia św. Józefa, ul. Poznańska 26

603.976,99 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia
Oświatowego „Edukator”, al. Wojska Polskiego 29

15.980,19 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia

Oświatowego „Edukator”, ul. Mickiewicza 11

424.228,80 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Olanka”,

ul. Częstochowska 23a

1.357.532,16 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Olanka”,

ul. Fabryczna 1

192.720,72 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa,

ul. Poznańska 26

1.585.555,14 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

z oddziałami specjalnymi „Edukal”, ul. Wrocławska 12-14

460.426,32 zł
Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kaliszu,

al. Wolności 25

40.532,32 zł
Niepubliczne  Przedszkole „Radosne Przedszkole”,

ul. Wrocławska 51

59.340,00 zł
Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34 A

128.738,95 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”,

Główny Rynek 2

kwota dotacji

1.081.721,22 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”, ul. Warszawska 8

1.292.820,80 zł
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a  

67.224,36 złNiepubliczne Przedszkole „Calineczka”, al. Wojska Polskiego 30

1.469.107,58 złNiepubliczne Przedszkole „Calineczka”, al. Wojska Polskiego 30

1.231.107,20 złNiepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”, ul. Serbinowska 21

362.369,60 złNiepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”, ul. Lubelska 22/26

1.933.446,22 zł
Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi,

ul. Asnyka 6 A

1.019.781,39 złNiepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”, ul. Robotnicza 5

458.896,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”,

ul. Wrocławska 51

421.693,80 złNiepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, ul. Korczak 17

1.384.493,80 zł
Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19 A

15.199,62 złNiepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk”, ul. Skalmierzycka 2 A

1.016.504,08 złNiepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”, ul. Babina 16

550.414,32 złNiepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”, ul. Browarna 2

186.723,20 złNiepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk”, ul. Skalmierzycka 2 A

812.562,40 złNiepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”, ul. Młynarska 20

1.126.946,20 złNiepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej, ul. Ostrowska 62

1.092.647,20 złNiepubliczne Przedszkole Kid’s Academy, ul. Polna 92/96

1.072.807,04 zł
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi

„Papilio”, ul. Łódzka 50

 111,24 zł
Niepubliczne Szkoła Podstawowa Specjalna  im. św. Józefa,

ul. Poznańska 26

901.485,74 złPlus – Medyczna Szkoła Policealna, ul. Górnośląska 60-62

64.387,37 złPlus – Szkoła Policealna, ul. Górnośląska 60-62

71.923,08 złPlus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Górnośląska 60-62

297.448,38 złPolicealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
Główny Rynek 2

186.958,29 złPolicealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”, Główny Rynek 2

 965,04 złPolicealna Szkoła TEB Edukacja, al. Wolności 25
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kwota dotacjinazwa dotowanego podmiotu

331.212,94 złPrywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, al. Wolności 25

915.895,44 zł
Prywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”,

ul. Skalmierzycka 2 A

21.310,74  złPrywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk, ul. Skalmierzycka 2

244.820,04 złPrywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk, ul. Skalmierzycka 2 A

1.222.663,87 złPrzedszkole nr 2 „Tęczowa Kraina”, Park Miejski 1

111.400,08 złPrzedszkole „Kolorowy Wiatraczek”, ul. Złota 94

805.562,26 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3 A

1.958.032,50 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3 A

226.289,45 zł
Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3 A

(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

428.830,40 złPrzedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”, ul. Browarna 2

1.046.953,04 złPrzedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”, ul. Krótka 9

1.592.558,15 złPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

434.732,80 złSpecjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne św. Józefa,
ul. Poznańska 26

45.885,87 złStowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20

73.886,82 złStudium  Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych, al. Wolności 25

424.124,71 złSzkoła Policealna Cosinus Plus, ul. Majkowska 11

20.656,55 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

1.403.782,67 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

137.773,92 złSzkoła Policealna  Medyczna „Żak”, Główny Rynek 2

58.838,40 złSzkoła Policealna Kaliskie  Centrum Edukacji, al. Wolności 12

5.703.100,52 złTechnikum im. św. Józefa, ul. Złota 144 A

1.741.784,83 złTechnikum TEB Edukacja, al. Wolności 25

75.719,70 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”,

ul. Majkowska 11

494.680,15 złZespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144a – internat

50.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Kalisz, ul. Legionów 42

Uchwały Rady Miasta

• uchwała Nr XXXVII/540/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 z siedzibą w Kaliszu – 
uchwała została przekazana do placówki

• uchwała Nr XXXVII/539/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z za-
kresu oświaty z Powiatu Kaliskiego – uchwala została przekazana do Powiatu 
Kaliskiego celem zawarcia porozumienia. 

• uchwała Nr XL/581/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkol-
nym 2021/2022 – uchwała została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu celem publikacji

• uchwała Nr XLVI/639/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświa-
towych prowadzonych przez Miasto Kalisz – uchwała została przekazana do 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem publikacji

• uchwała Nr XLVI/638/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza 
im. świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 
i trybu przyznawania stypendiów – uchwała została przekazana do Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu celem publikacji

• uchwała Nr XLVI/637/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Mia-
sta Kalisza – uchwała została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu celem publikacji
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Programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 
w 2021 roku

Nazwa projektu: Program ERASMUS+ „Sustainability – everyone’s responsi-
bility” beneficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu. Wydatki bieżą-
ce wykonane w kwocie 8.359,95 zł tj. 100,00% planu poniesiono na przepro-
wadzenie mobilności online (zakup laptopa i pomocy dydaktycznych), oraz 
na obsługę i rozliczenie projektu.

Nazwa projektu: Programu ERASMUS+ „We CAN - Climate Action Now” be-
neficjentem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu. Wydatki bieżące wy-
konane w kwocie 23.684,19 zł tj. 22,45% planu poniesiono na diety podróży 
służbowych do Portugalii, realizację wirtualnego spaceru po szkole oraz na 
zakup  artykułów reklamowych.

Nazwa projektu: POWER „Języki kluczem do rozwoju”, beneficjentem jest 
Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 
118.933,32 zł tj. 95,56% planu poniesiono na zakup biletów lotniczych na Maltę 
i Cypr, opłaty kursów językowych, ubezpieczenie i zakwaterowanie nauczy-
cieli biorących udzia w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Nazwa projektu: „Pokaż mi moje miasto”, koordynatorem projektu jest Miasto 
Martin. Miasto Kalisz w projekcie jest organizacją partnerską.

Celem projektu jest wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego 
opartego na uczestnictwie i podejściu międzykulturowym, a także inicjatywy 
edukacyjne mające na celu wspieranie dialogu międzykulturowego z udzia-
łem nauczycieli i uczniów od najmłodszych lat oraz wspieranie wysiłków na 
rzecz zwiększenia dostępu do niedrogiej lecz wysokiej jakości edukacji i opieki 
wczesnoszkolnej (ECEC). Wspieranie odpowiedniego rozwoju wiekowego dzieci, 
osiągnięcie lepszych efektów uczenia się i zapewnienie dobrego startu w edu-
kacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 34.045,18 zł. tj. 76,25% planu. 
W czerwcu 2021 r w Daruvar w Chorwacji odbyło się spotkanie uczestników pro-
jektu. Wydatki związane z wyjazdem wynosiły 24.147,13 zł. Kwota 9.898,05 zł. zo-
stała przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem uczestników 
projektu do Kalisza, które odbyło się w dniach 28.09-2.10.2021 r. (bilety wstępu do 
Muzeum Zamek w Gołuchowie, transport,wyżywienie).

Nazwa projektu: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą. Projekt realizowany jest w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 19.

Wydatki bieżące na 31.12.2021 roku zostały wykonane w wysokości 
103,748,89 zł, co stanowi 87,6% planu przeznaczone były na wynagrodzenia 
bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli m.in. za działania zwią-
zane z utworzeniem SCWEW oraz składki pochodne od wynagrodzeń, na 
opłaty za wykonanie logotypu, tablic informacyjnych, materiałów informa-
cyjnych dla koordynatorów z poszczególnych szkół, zamieszczenie artykułu 
w prasie dotyczącego powstania SCWEW.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Standing up for human rights against racism 
and prejudice”. Beneficjentem Programu jest I Liceum Ogólnokształcącego 
w Kaliszu.

Wydatki bieżące w omawianym okresie poniesiono w wysokości 24.229,31 zł, 
tj. 29,35% planu. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wyjazd do 
Włoch w których uczestniczyło 2 nauczycieli wraz z 5 uczniami oraz do Grecji 
(1 nauczyciel i jeden uczeń).

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Self-Trust in Using Technology”. Beneficjentem 
Programu jest I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Wydatki bieżące wy-
konano w kwocie 32.343,33 zł, tj. 54,75% planu. Powyższe wydatki  przezna-
czono na pokrycie kosztów związanych z umową  zlecenia  dot. koordynacji 
projektu (2.584,23 zł) a także  na wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów do Turcji.

Nazwa projektu: ERASMUS+ „Learning in Circles”. Beneficjentem Programu  
tj. V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.416,85 zł tj. 61,19 % planu. Powyższe 
wydatki  przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem zagra-
nicznym do miejscowości Mamet we Francji oraz do miejscowości Cesena 
we Włoszech.



123Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”. 
Beneficjentem jest Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące za 2021 rok wykonane w kwocie 139.859,95 zł, tj. 87,54% planu 
poniesiono na dodatki specjalne dla pracowników i składki od naliczone, wyna-
grodzenia bezosobowe specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych, zakup odzie-
ży roboczej dla uczestników kursu spawania metodą TIG i metodą MAG, zakup 
podręczników dla uczestników kursu spawania metodą MAG, zakup usług po-
zostałych, w tym przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-
-zawodowego, kursu spawania metodą MAG i TIG, przeprowadzenie kursu na 
prawo jazdy kat. C, C+E  oraz koszty badań lekarskich dla uczestników kursu na 
prawo jazdy kat. C, C+E.

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje 
i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej”. Projekt ten został szerzej opisany w dziale 7.4 Polityka Rozwoju 
Miasta, 7.4.1 Fundusze zewnętrzne.

Nazwa projektu: „#zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej”. Projekt ten został szerzej opisany w dziale 7.4 Polityka Rozwoju Miasta, 
7.4.1 Fundusze zewnętrzne.

Nazwa projektu: Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do de-
zynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu AKO w ramach przeciw-
działania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa 
COVID-19”

W 2021 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki w wysokości 
45.885,87 zł, tj. 97,54% planu, które dotyczyły przekazania dotacji celowej na 
wkład własny, na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Aglome-
racja Kalisko-Ostrowska z siedzibą w Kaliszu.

Dotacja została wydatkowana na współfinansowanie kosztów zakupu środ-
ków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla niżej wymienionych 
placówek oświatowych:

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korcza-
ka w Kaliszu,

• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głucho-
niemych AK w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” 
w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu,

• Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
w ramach projektu partnerskiego pn. „Zawodowa młodzież” [RPWP.08.03.05-
30-0010/17], realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 r.
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7.6. Kultura i sport, program ochrony 
zabytków

Obchody Roku Rodziny Fibigerów
realizacja uchwały Nr XVII/256/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 
roku w sprawie ustanowienia roku 2020 w Kaliszu Rokiem Rodziny Fibigerów. 

Z powodu pandemii wiele imprez i wydarzeń ujętych w programie obchodów 
musiało zostać odwołanych bądź przełożonych na 2021 rok.

W 2021 oku odbyły się:

• pokaz techniczny regulacji trzech pianin przed ratuszem, zorganizowany 
przez nauczycieli, uczniów TBF, a także przedstawicieli Stowarzyszenia Pol-
skich Stroicieli Fortepianów – czerwiec 2021 r. (Święto Miasta Kalisza),

• koncert Big Bandu – Tomasz Bielski Jazz Orchestra, wykonany na terenie 
dawnej fabryki fortepianów i pianin (obecnie Calisia One Hotel Hampton 
by Hilton). Wszystkie utwory w nowoczesnych aranżacjach lidera zespołu. 
Koncert dedykowany przodkom rodziny Fibigerów przez Ewę Fibiger-Bielską 
i jej męża Tomasza Bielskiego – czerwiec 2021 r.,

• koncert Tomasz Bielski Kwartet wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmo-
nii Kaliskiej pod dyr. A. Klocka. Wszystkie utwory w aranżacji lidera zespołu 
wraz z utworem specjalnie skomponowanym w hołdzie teściowi. Koncert 
dedykowany rodzicom Irenie i Gustawowi Arnoldowi Fibigerom przez córkę 
Ewę Fibiger-Bielską i jej męża Tomasza Bielskiego – czerwiec 2021,

• wykonanie koncertu fortepianowego z profesjonalną orkiestrą dętą w ra-
mach Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych – sierpień 2021 r.,

7.6.1. Wydarzenia kulturalne

• z cyklu Fotoplastikon: Fibigerowie, pasja ukryta w fortepianie – spotkanie 
z panią dr Marią Kaczmarkiewicz, autorką książki „Fibigerowie. Rodzina ka-
liskich fortepianmistrzów” w Centrum Kultury i Sztuki – wrzesień 2021 r.,

Ponadto, w 2021 roku:

• Miasto Kalisz dofinansowało odrestaurowanie dwóch koncertowych forte-
pianów Arnold Fibiger: drobna konserwacja fortepianu w Teatrze im. W. Bo-
gusławskiego oraz całkowita renowacja fortepianu podarowanego Fil-
harmonii Kaliskiej za pośrednictwem Miasta przez Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu,

• powstała gra miejska dla młodzieży „Śladami Fibigerów – to mi w duszy 
gra”, zrealizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu,

• odbył się konkurs plastyczny „Kalisz zaklęty w fortepianie”, zorganizowany 
przez OKP Wieża Ciśnień,

• dzięki instytucjom kultury oraz innym zaangażowanym w obchody podmiotom, 
Rok Rodziny Fibigerów był widoczny w przestrzeni miasta Kalisza. W oknach wy-
staw na ul. Mariańskiej pojawiły się dużych formatów zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Projekt ten zrealizowała Galeria Sztuki im. Jana Ta-
rasina. Przez czas obchodów widniały na przystankach citylight’y nawiązujące 
do patronów roku, z podanymi w atrakcyjnej formie informacjami,

• niepodważalną wartością cechują się wydawnictwa, które powstały pod-
czas obchodów oraz obecność informacji o rodzinie Fibigerów w czasopi-
smach ogólnopolskich czy regionalnych.

Pozostały dla następnych pokoleń:

• książka „Fortepian moja miłość” autorstwa Elwiry Fibiger,

• książka z serii Kaliszanie: „Fibigerowie” autorstwa Marii Kaczmarkiewicz, 
wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

• książka „Fibigerowie – twórcy kaliskich fabryk fortepianów i pianin (1878-2016)”, 
wydana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu pod redakcją Grażyny Schlender,

artykuły w:

• „Roczniku Kaliskim” wydawanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Kaliszu,

• „Gazecie Wyborczej”.
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Konkurs ofert
Realizacja uchwały Nr XLVI/630/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 
2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2022”. 10 lutego rozstrzygnięto otwarty 
konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Kalisza 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogło-
szonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 

Na konkurs złożono 37 ofert, z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych. 
15 podmiotów otrzymało dotacje z budżetu Miasta, a łączna kwota dotacji 
przyznanych w 2022 r. to 160.000 zł. 

Dofinansowanie otrzymały podmioty, które realizować będą projekty o  naj-
wyższych walorach artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kultural-
nych mieszkańców Kalisza, w tym m.in. festiwale muzyczne, konkursy i wysta-
wy. Dofinansowano zadania popularyzujące sztukę i dziedzictwo kulturowe 
Kalisza oraz postaci wybitnych kaliszan w formie niekomercyjnych i nisko-
nakładowych wydawnictw, dotacje przyznano tez na realizację projektów 
z zakresu edukacji kulturalnej, a także na projekty artystyczne organizowane 
w przestrzeni miejskiej, w tym w okresie wakacyjnym, a także na organizację 
koncertów z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych.

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
Realizacja uchwały nr XXXVI/525/2021 RMK z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania 
z zakresu kultury, w 2021 roku w wysokości 210.000 zł (słownie: dwieście dzie-
sięć tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na wsparcie działań realizo-
wanych przez wymienione niżej instytucje kultury:

• Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu w kwocie 150.000 zł na organizację 
61. Kaliskich Spotkań Teatralnych,
• Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 50.000 zł w zakresie:
- organizacji 48. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł),

- organizacji 28. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań 
Ulicznych „LA STRADA” (25.000 zł),

• Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w kwocie 10.000 zł na organi-
zację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Jarmark Archeologiczny 
i Festyn Edukacyjny.

Rok Marii Konopnickiej w Kaliszu
Realizacja uchwały Nr XLV/615/2021 Rady Miasta Kalisza z 28 października 
2021 roku w sprawie ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnic-
kiej. Podjęta przez Radę Miasta Kalisza uchwała otwiera drogę do nawiązania 
współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, jak również orga-
nizacjami pozarządowymi celem wypracowania kalendarium obchodów Roku 
Marii Konopnickiej. W styczniu 2022 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie, mają-
ce na celu konsultacje w zakresie założeń programowych obchodów Roku Marii 
Konopnickiej w Kaliszu, a następnie powołany został przez Prezydenta Miasta 
Kalisza Komitet Obchodów w 2022 roku – Roku Marii Konopnickiej. Aktualnie do-
stępny jest program obchodów, mający charakter otwarty, a zatem mogą się 
w nim pojawić również kolejne projekty dedykowane autorce „Roty”. 

Ponadto:

• Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych w 2021 roku: 3.970 
osób – odwiedzających galerię, 22.353 osoby – odbiorcy online, 25 wystaw, 
12 wykładów, 4 wyświetlone filmy, 116 warsztatów i 3 online, 2 wydarzenia ar-
tystyczne, 3 konkursy.

• Filharmonia Kaliska

Liczba koncertów: 39, liczba słuchaczy: 5.860
Rodzaj koncertów: orkiestra smyczkowa – 3, orkiestra dęta – 5,  symfoniczny 
– 16, kameralny – 15, YouTube – 7.840, Facebook – 11.677

Miejsce: online – 8,  poza siedzibą FK – 10, w sali koncertowej FK – 20, plene-
rowe – 8.
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Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Orientacyjna liczba odbiorców działań MBP w Kaliszu w roku 2021:
• ponad 90 zajęć edukacyjnych dla blisko 2.000 dzieci i młodzieży,
• w wernisażach i innych akcjach bibliotecznych wzięło udział około 4.500 osób,
• wystawy obejrzało około 20.000 osób,
• 11.407 czytelników wypożyczyło na zewnątrz blisko 140.000 książek i czasopism.

Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” i Akcelerator Kultury

9.444 uczestników wydarzeń kulturalnych w 2021 roku: wystawy – 2.800 osób, 
koncerty – 1251 osób, warsztaty – 719 osób, kurs rysunku klasycznego – 20 
osób, spektakle i monodramy – 180 osób, spotkania z cyklu „Ciśnienie na po-
ezję” – 40 osób, konkursy – 254, Van Gogh 12 odcinków x 350 oglądających – 
4200, wystawy plenerowe – liczba uczestników niemożliwa do oszacowania.

Imprezy kulturalne
W 2021 r. zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury 
i ochrony dziedzictwa. Mimo pandemii i wynikających z niej ograniczeń, uda-
ło się zrealizować wiele z zaplanowanych projektów, choć niektóre zyskały 
nowy byt w wirtualnej sieci. Były wśród nich najważniejsze cykliczne imprezy, 
wpisane do kalendarza wydarzeń kulturalnych takie jak:

• 43. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, kwiecień 

• Muzyczne barwy przy fontannie – przy fontannie „Noce i Dnie”, czerwiec

• Śpiewająco przy fontannie, czerwiec

• W ramach ŚWIĘTA MIASTA KALISZA, czerwiec:

- 28. Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” 

- Musztra Paradna Orkiestry Dętej na Głównym Rynku

- Koncert Big Bandu Filharmonii Kaliskiej na Rozmarku

- Techno Park Mix w Parku Przyjaźni

- Koncert Big Bandu Tomasz Bielski Jazz Orchestra na patio hotelu Hamp-
ton by Hilton 

- XIX Piknik Militarny

- Weekend Na Szlaku Piastowskim 

oraz 

• „Wybierz Kalisz na weekend” – kursy zabytkowymi autobusami – zwiedza-
nie miasta, lipiec – sierpień

• Kino Letnie na Głównym Rynku, lipiec – sierpień 

• XIV Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski – koncert otwierający, lipiec

• „Szanty nad Prosną” na Przystani Kalisz, Wał Piastowski 3

• Koncert plenerowy w ramach XIV Festiwalu Muzycznego Południowej Wiel-
kopolski w Parku Przyjaźni, lipiec

• XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski przy Baszcie 
Dorotce, sierpień 

• Prezentacje kapel i zespołów muzycznych „Czacha 2021” w Parku Przyjaźni, 
sierpień 

• Kaliskie Forum Organowe, XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej „Sacrum po góralsku”, sierpień

• „Cud nad Wisłą” – patriotyczny mapping na Głównym Rynku, sierpień

• Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, sierpień 

• Festiwal Gramy nad Prosną, Hala Kalisz Arena, sierpień 

• 15. MultiArt Festiwal na Rozmarku, sierpień – wrzesień 

• Święto Rzeki Prosny, sierpień 

• Narodowe Czytanie przy Baszcie Dorotce

• XXIX Europejskie Dni Dziedzictwa

• Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych na placu obok 
Klasztoru Franciszkanów, wrzesień

• Kaliskie Spotkania Teatralne, wrzesień

• „Wieczory Organowe” – V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

• 12 imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego 

• Techno Festiwal w Parku Przyjaźni (2x), sierpień – wrzesień
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Poszerzenie bazy miejskiej instytucji kultury

Akcelerator Kultury 

Od stycznia 2021 roku Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” rozsze-
rzył działalność w kolejnym obiekcie kultury. Akcelerator Kultury to miejsce, 
w którym spotykają się różne stowarzyszenia, fundacje, koła oraz ludzie, po-
łączeni wspólną pasją tworzenia i uczestniczenia w życiu kulturalnym Kalisza. 
Oficjalne otwarcie odbyło się 4 marca 2021 r. przy okazji wystawy fotogra-
ficznej członków stowarzyszenia „Poza Kadrem”. Do tej pory swoją twórczość 
prezentowali kaliscy artyści, m.in.: Jacek Kołata (fotografie przyrody Kalisza 
i okolic), Paweł Krymarys (fotografia), Przemysław Świątek (malarstwo), Anna 
Wypych (malarstwo), Uniwersytet Trzeciego Wieku (malarstwo). 

W Akceleratorze Kultury przynajmniej dwa razy w miesiącu odbywają się kon-
certy (podczas lockdownu występy artystów były udostępniane za pomocą 
streamingu, dzięki czemu odbiorcy mogli cieszyć się muzyką przekazywaną 
w czasie rzeczywistym). Prezentowani twórcy grają autorskie kompozycje blu-
esowe, jazz lub covery najsłynniejszych utworów (m.in.: Music Store Band, Blues 
Monkey, Big Band, Woobee Doobee, Experiment, Strefa Niskich Ciśnień).

Wielu mieszkańców Kalisza uczestniczy w zajęciach artystycznych dla dzie-
ci i dorosłych. Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty z florystyki, 
produkcji muzycznej, kaligrafii, monotypii oraz kolografii.

Ponadto, w Akceleratorze Kultury z powodzeniem działa teatr amatorski pod 
kierownictwem Adama Szymańskiego.

Instytucja tworzy coraz silniejszą pozycję na artystycznej mapie Kalisza. Jest 
w pełni profesjonalna, otwarta na ludzi i sztukę. Posiada własne logo, wyłonio-
ne w konkursie, w którym projekty oceniało jury w składzie: prof. Andrzej Szarek, 
prof. Maciej Guźniczak oraz Tomasz Wolff. O popularności Akceleratora wśród 
twórców i mieszkańców Kalisza niech świadczy fakt, że kalendarz imprez jest 
już zapełniony do połowy przyszłego roku. Akcelerator jest też doskonałym 
miejscem do organizacji spotkań, posiedzeń, konferencji, uroczystości organi-
zowanych przez władze miasta i różnorodne środowiska lokalne.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania instytucji kultury

1. OKP „Wieża Ciśnień” – remonty i modernizacje 

W czerwcu 2021 r. rozpoczęły się prace związane z wymianą węzła cieplnego 
w „Wieży Ciśnień”. Inwestycja ma przynieść zmniejszenie kosztów ogrzewania 
instytucji. Roboty zakończyły się we wrześniu, koszt to 55.500 zł.

Kolejnym ważnym zadaniem był zakup i montaż nowoczesnego, w pełni pro-
fesjonalnego oświetlenia wystawowego, na które środki finansowe przeka-
zało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt reali-
zacji wyniesie 59.460 zł.

2. Filharmonia Kaliska

Z początkiem sezonu 2021/2022 na czele kaliskiej Orkiestry Symfonicznej sta-
nął maestro Ruben Silva. Nowy szef filharmoników wyłoniony został w drodze 
konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w marcu 2021 roku.

W roku 2021 powiększył się majątek Filharmonii Kaliskiej. Przychody z tytułu 
zakupu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz wyposażenia, składające się na majątek instytucji, 
uzyskały wartość 504.825,67 zł. Na tę kwotę składają się: instrumenty mu-
zyczne i akcesoria – 338.468,20 zł, sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
– 66.916,82 zł, meble, wyposażenie, urządzenia elektroniczne i techniczne – 
45.590,33 zł, pozostałe, w tym fraki dla filharmoników – 53.850,32 zł.

W grupie instrumentów muzycznych i akcesoriów instytucja zakupiła w tym 
czasie m.in.: skrzypce solistyczne szkoły włoskiej – 169.900,00 zł, trąbkę – 
14.838,38 zł, klarnet basowy – 43.598,64 zł.

Ponadto, niezbędny był zakup smyczków i futerałów do instrumentów smycz-
kowych, nowych mikrofonów, statywów, tłumików do instrumentów dętych 
oraz sprzętu nagłaśniającego, co pozwoliło podwyższyć jakość realizowa-
nych transmisji online.

Filharmonia Kaliska w maju 2021 roku otrzymała, za pośrednictwem Miasta, 
od Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w formie darowizny, przedwojenny for-
tepian koncertowy marki Arnold Fibiger w stanie do renowacji. Środki na ten 
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cel pochodzą z dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego w kwo-
cie 51.000 zł. Zanim instrument zyskał nowe życie, musiał przejść kapitalny 
remont, po którym jest prawdziwym symbolem pielęgnowania dziedzictwa 
rodziny Fibigerów w Kaliszu.

W lipcu 2021 roku instytucja podpisała umowę z Ministerstwem Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zakupu kolejnych instrumen-
tów dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej. 

Łączny koszt wydatków inwestycyjnych to 254.600 zł. Środki finansowania 
pochodzą z różnych źródeł: fundusze Filharmonii Kaliskiej (4.600 zł), dotacje 
MKDNiS z programu Infrastruktura Kultury 2021 z Funduszu Promocji Kultury 
(190.000 zł), a także dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego (60.000 zł).

W sezonie artystycznym 2020/2021 poza dotacją Organizatora Filharmonia 
pozyskała łącznie 265.199,55 zł. Wart podkreślenia jest również fakt, iż w sezo-
nie artystycznym 2020/2021 placówka pozyskała nowych, prestiżowych spon-
sorów: New Men, Hampton by Hilton, Auto Partner Garcarek – Mercedes-Benz.

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka – księgozbiór

MBP poszerzyła i urozmaiciła  księgozbiór o ciekawe i różnorodne nowości wy-
dawnicze oraz urozmaiciła  ofertę o książki elektroniczne, w tym audiobooki 
dostępne dla czytelników biblioteki online. W ofercie, dzięki dofinansowaniu ze 
strony Biblioteki Narodowej, pojawiło się w ubiegłym sezonie kilkadziesiąt do-
datkowych kodów z serwisu Legimi. Zwolennicy wydawnictw tradycyjnych cały 
czas stanowią większość odbiorców, lecz szeroka oferta e-booków (ponad 
60.000 tytułów), zaprocentowała spektakularnym, bo aż trzykrotnym wzrostem 
wypożyczeń książek elektronicznych względem ubiegłego sezonu kulturalnego.

Poszerzenie księgozbioru było możliwe dzięki wsparciu ze strony Miasta Kalisza 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, dofinansowaniu Biblioteki Narodowej w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, 
a także dobrowolnym wpłatom czytelników i darom od osób fizycznych i in-
stytucji. W zbiorach znalazło się mnóstwo wydawnictw podarowanych kali-
skiej bibliotece przez osoby prywatne, instytucje oraz firmy. Udana współpra-
ca z czytelnikami pozwoliła kaliskiej bibliotece na rozwój akcji bookcrossingu. 

Punkty z uwolnionymi książkami znalazły się we wszystkich filiach, a dary książ-
kowe stały się impulsem do promocji czytelnictwa poza murami filii.

Ponadto zbiory specjalne Biblioteki Głównej wzbogaciły się o starodruk wy-
dany w 1777 roku w Kaliszu pt. „Prawdziwy stan duchowieństwa w Polszcze” 
przez J.X. Woyciecha Leszczyca Skarszewskiego Kanonika Katedralnego Ka-
mienieckiego w Warszawie do druku podany... Kalisz: J.K.M. i Rze-pltey, 1777.

W 2021 roku MBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł na za-
danie „Śladami Fibigerów. Mobilna gra miejska” w ramach programu „Part-
nerstwo dla książki”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Instytut Książki).

W 2021 roku MBP otrzymała także dofinansowanie w wysokości 15.843,00 zł na 
zadanie „Tu rodziła się niepodległość – filmowy cykl dokumentalny” w ramach 
programu „Fundusz patriotyczny – edycja 2021 Wolność po polsku”, realizo-
wanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskiego.
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Formoza Challenge
Formoza Challenge to przede wszystkim dobra zabawa dla każdego, w tym 
dla całych rodzin – luźna forma festynu z ostrą rywalizacją w tle zachęca do 
odwiedzania biegu wraz z kibicami. Formoza w Kaliszu to możliwość startu na 
dystansach: SHORT (ok. 5 km) indywidualnie lub w drużynie oraz ULTRA z ple-
cakiem i atrapą karabinu. Organizatorzy nie zapomnieli oczywiście o naj-
młodszych komandosach – specjalnie dla nich rozwijany był format FOR-
MOZA KIDS – co oznacza bieg w asyście komandosów FORMOZY. Formoza 
Challenge oznacza pokonanie samego siebie i własnych słabości, a także 
współpracę i wsparcie się na innych uczestnikach. Motto „Nigdy nie zosta-
wiamy swoich” – jest potwierdzane na każdym kilometrze biegu. Współpra-
ca między zawodnikami to warunek pokonania trudnego toru Formozy.

Triathlon Calisia
Ludzie z żelaza z całego kraju po raz trzeci zmierzyli się z tonią rzeki Prosny, 
trasą kolarską Kalisz-Rożdżały oraz biegową wzdłuż rzeki Prosny. Zawodnicy 
mieli do pokonania dwa dystanse i trzy formaty. Na pierwszy z nich (28,25 km 
– 1/8) składały się: 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze oraz 5,275 km 
biegu. Kolejny (56,5 km – 1/4) wymagał pokonania: 950 m pływania, 45 km 
jazdy na rowerze oraz 10,55 km biegu. Ten dystans był przeznaczony również 
dla sztafet, gdzie każdy z uczestników wybrał jedną dyscyplinę. Nowością 
była możliwość sprawdzenia się najmłodszych adeptów sportowych zma-
gań poprzez udział w biegu z przeszkodami dla dzieci. Wszystkie trzy edycje 
udowodniły, że współpraca na najwyższym poziomie: Miasta, organizatorów 
oraz wolontariuszy buduje solidną markę na triathlonowej mapie Polski. 

7.6.2. Wydarzenia sportowe Davis Cup
Łukasz Kubot, dwukrotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema: Australian 
Open 2014 i Wimbledonu 2017 w deblu był główną gwiazdą międzynarodo-
wego spotkania w ramach Pucharu Davisa Polska - Salwador, które odbyło 
się w Kaliszu. Dwudniowa rywalizacja na twardym korcie miała miejsce w hali 
Arena. Polscy tenisiści pokonali reprezentację Salwadoru 3:1 w drugiej Gru-
pie Światowej. W ramach międzynarodowego meczu tenisiści stoczyli cztery 
pojedynki. W grach singlowych pewnie swoje spotkania wygrali Kacper Żuk 
i Kamil Majchrzak, a kolejny punkt dołożył duet Łukasz Kubot i Jan Zieliński 
w grze deblowej. Końcowy wynik ustalił ostatni mecz, w którym debiutujący 
w reprezentacji Polski 19-letni Wojciech Marek przegrał z doświadczonym te-
nisistą z Salwadoru Marcelo Arevalo.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Od 30 lipca do 1 sierpnia w Kaliszu odbywały się rywalizacje w ramach XXVII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie torowym. Na kaliskim obiek-
cie rywalizowały młode zawodniczki i zawodnicy. Po torze przy Wale Matejki 
jeździli juniorzy młodsi i juniorki młodsze, którzy sprawdzali swoją aktualną dys-
pozycję sportową w poszczególnych kategoriach wyścigów. Emocji było mnó-
stwo, a zawodnicy KTK Kalisz zapisali kolejne osiągnięcia na swoim koncie.

Jubileuszowy Ptolemeusz
Wszystko zaczęło się w październiku 1981 roku, kiedy to odbył się I Bieg Pto-
lemeusza w którym wzięło udział kilkudziesięciu biegaczy. W 2021 roku już po 
raz 40. biegacze z całego kraju zmierzyli się z 10-kilometrowym dystansem. 
Na starcie przy kaliskim teatrze pojawiło się ponad 800 biegaczy. Tym razem 
ze względu na remonty dróg uczestnicy rywalizowali na trasie wiodącej ulicą 
Częstochowską i Trasą Bursztynową z podbiegami, które wielu biegaczom 
mocno dały w kość. Najszybszy z czasem 32:02 okazał się Michał Wójcik re-
prezentujący AZS AWF Wrocław. Wśród pań zwyciężyła Monika Kaczmarek 
z Asics FrontRunner Poland, która na pokonanie 10-kilometrowej trasy po-
trzebowała 35 minut i 12 sekund. Najszybszym kaliszaninem okazał się Michał 
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Kołaciński, który w kategorii open był dziewiąty, natomiast klasyfikację naj-
lepszej kaliszanki wygrała Olga Kazimirowa.

Wcześniej tradycyjnie rozegrano biegi dziecięce i młodzieżowe w ramach 
Małego i Mini Ptolemeusza. Gościem specjalnym jubileuszowej edycji biegu 
był znany raper Jacek MEZO Mejer, który najpierw przebiegł 10 kilometrów, 
a następnie dał krótki koncert. Na mecie, na wszystkich biegaczy i kibiców 
czekał też okazały tort z okazji zacnego jubileuszu.

Bursztynowa Hellena
W roku 2018 Miasto Kalisz – Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kali-
szu oraz Policyjny Klub Biegacza pierwszy raz zorganizowali imprezę biego-
wą, która pozytywnie przyjęta została przez środowisko sportowe. W każdej 
z trzech edycji brało udział ponad 600 biegaczy. Start i meta zlokalizowa-
ne były przy hali Kalisz Arena. Dystans ok. 21,0975 km na atestowanej trasie 
wiodącej m.in. przez Aleję Wojska Polskiego oraz ulice Wrocławską i Szlak 
Bursztynowy. Jest to pierwszy półmaraton w Kaliszu. Uczestnicy mogli liczyć 
na atrakcyjne pakiety startowe oraz ciekawe nagrody rzeczowe. Lokalizacja 
biegu przy hali Kalisz Arena dała możliwość zapewnienia biegaczom kom-
fortowych warunków zarówno przed, jak i po starcie. 

Regaty windsurfingowe
Blisko stu zawodników i zawodniczek wzięło udział w Ogólnopolskich Re-
gatach Windsurfingowych Kalisz 2021. Po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią znów na zalewie w Szałem załopotały żagle od desek. Na zbior-
niku rywalizowali surferzy m.in. ze Szczecina, Sopotu, Poznania, Olsztyna czy 
Giżycka. Podczas trzydniowej rywalizacji rozegrano aż 12 wyścigów w kilku 
klasach. W 2021 roku obok klas techno czy Raceboard rozegrano po raz 
pierwszy bardzo widowiskową klasę FW Foil, w której deska za pomocą hy-
droskrzydła unosi się nad wodą. Warto dodać, że w tej silnej stawce kilka 
miejsc na podium zdobyli też gospodarze z UJKS „Szturwał” Kalisz. Nie za-
wiedli m.in. aktualni medaliści mistrzostw Polski do lat 14-tu Maria Rudowicz 
i Tymon Cajdler, którzy zwyciężyli w swoich klasach.

Strefa Kibica EURO 2020
Strefa kibica Euro 2020 ponownie stanęła na Głównym Rynku w Kaliszu. Kali-
szanie tłumnie dopingowali Biało-Czerwonych. Mistrzostwa Europy dla repre-
zentacji Polski rozpoczęły się 14 czerwca. Tego dnia nasi zawodnicy rozegrali 
pierwszy mecz z reprezentacją Słowacji. Kolejnymi rywalami kadry Paulo So-
usy byli mistrzowie Europy z 2008 i 2012 roku. Mecz Polska-Hiszpania odbył się 
w sobotę, 19 czerwca. 23 czerwca Polacy walczyli ze Szwedami w ostatnim 
meczu grupy E. Kaliszanie mogli te spotkania oglądać na dużym ekranie usta-
wionym na Głównym Rynku. Strefa kibica przyciągnęła sporo fanów piłki noż-
nej. Nie zabrakło oczywiście biało-czerwonych koszulek, szalików i innych ga-
dżetów. W strefie kibica transmitowany był również mecz finałowy Euro 2020.

Konferencja Trenerów Tenisa
W dniach 24-26 września 2021 r. w Kaliszu odbyła się XXXII Konferencja Trene-
rów Tenisa. Temat przewodni brzmiał  „Jakość i jeszcze raz jakość”. Organiza-
torem wydarzenia był Polski Związek Tenisowy oraz Akademia Trenerów Te-
nisa. Tradycją konferencji jest nauka od najlepszych. Stąd starannie dobrany 
skład zaproszonych wykładowców. „Gwiazdą” międzynarodową był znany już 
w Polsce z prowadzenia kursów high performance Simon Wheatley. Zajęcia 
miały, w zdecydowanej większości, charakter praktyczny. 

MB Boxing Night X
Efektowną oprawę miała jubileuszowa dziesiąta gala pod szyldem MB Boxing Ni-
ght. W kaliskiej Arenie kibice zobaczyli siedem pięściarskich pojedynków. W walce 
wieczoru po raz trzydziesty na zawodowym ringu zwyciężył Kamil Łaszczyk.

Tak duże przedsięwzięcie w boksie zawodowym, transmitowane przez ogól-
nopolskie media, po raz ostatni odbyło się w Kaliszu ponad pięć lat temu. 
Wówczas na pięściarskie grzmoty do Areny zaprosiła grupa Tymex Boxing 
Promotion. Tym razem bokserskie show nad Prosną zapewniła organizacja MB 
Promotions, dowodzona przez cenionego dziennikarza i komentatora sporto-
wego Mateusza Borka. W ramach widowiska pod szyldem MB Boxing Night 10 
stoczono siedem pojedynków.
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W związku ze stanem epidemii część wydarzeń sportowych zaplanowanych 
na rok 2021 nie odbyła się. W przeprowadzonych imprezach kibice brali udział 
w sposób ograniczony, jednak powoli mogliśmy obserwować ich powrót na 
trybuny.

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu 
obejmujące:

- rozgrywki ligowe – 5.400.000 zł,

- drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców – 
1.875.200 zł,

- utrzymanie bazy sportowej – 500.000 zł,

- aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu – 127.069,92 zł. 

W sumie na konkursy realizowane na podstawie uchwały Nr XI/147/2011 Rady 
Miejskiej Kalisza z 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. 
Nr 224, poz. 3594) wydano 7.902.269,92 zł.

Przyznano nagrody i wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe, w wyso-
kości 40.000 zł, realizowane na podstawie:

• Uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku 
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla 
trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności spor-
towej.

• Uchwały Nr XI/149/2011 Rady miejskiej Kalisza z 29 czerwca 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fi-
zycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 
przyjęty został uchwałą nr XLIII/525/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 wrze-
śnia 2017 roku. Zgodnie z art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), Program 
opracowywany jest cyklicznie, na okres czterech lat. Wdrażanie Programu  
było systematycznie monitrowane, a co dwa lata Prezydent Miasta Kalisza 
przedstawiał Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z jego realizacji. W 2021 r. 
opracowane zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 za okres 2019-2020.

Krótkie omówienie założeń i celów

GPOnZ dla miasta Kalisza stanowił całościową strategię ochrony zabytków 
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Kalisza w latach 2017-2020. 
Jego celem była poprawa stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturo-
wego Kalisza poprzez podejmowanie przez samorząd miasta działań zarówno 
organizacyjnych, jak i finansowych. Był również ważnym instrumentem koordy-
nującym proces tworzenia miejskich polityk przestrzennych. Służył upowszech-
nianiu wiedzy o potrzebach ochrony środowiska kulturowego, jak również bu-
dowaniu tożsamości lokalnej i promocji miasta poprzez jego dziedzictwo.

W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-
2020, utrzymane zostały trzy priorytety określone w poprzednich programach.

I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społecz-
no-gospodarczego miasta Kalisza.

II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.

III. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edu-
kacja, służące budowaniu tożsamości.

7.6.3. Ochrona i opieka nad zabytkami W ramach poszczególnych priorytetów wskazano 12 kierunków działań. Na 
ostatnim poziomie hierarchicznego układu celów znalazło się 77 zadań, jakie 
należało podjąć, aby zrealizować poszczególne cele.

Wdrażanie Programu było systematycznie monitorowane, a co dwa lata 
Prezydent Miasta Kalisza przedstawiał Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie 
z jego realizacji.

Opis podjętych działań w 2021 r.

1. Ostatnie sprawozdanie z realizacji GPOnZ dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020

W 2021 r. sporządzone zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 za okres 2019-
2020, które Prezydent Miasta Kalisza przedstawił Radzie Miasta Kalisza.

2. Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kali-
sza na lata 2021-2024

W związku z zakończeniem w 2020 r. czteroletniego okresu obowiązywania 
GPOnZ dla Miasta Kalisza, podjęte zostały działania w celu uaktualnienia 
dokumentu na lata 2021-2024. Każdy kolejny Program stanowi kontynuację 
poprzedniego dokumentu. Punktem wyjścia dla aktualizacji była analiza 
ujętych w GPOnZ dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 priorytetów, kierun-
ków działań, zrealizowanych zadań oraz określenie nowych zadań na cztery 
lata. W projekcie Programu bez zmian pozostały priotytety i kierunki działań. 
Realizacja części zadań na lata 2017-2020 określonych w ramach poszcze-
gólnych kierunków działania, będzie kontynuowana. Na lata 2021-2024 okre-
ślonych zostało również szereg nowych zadań do realizacji.

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na 
lata 2021-2024 uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm), Prezydent Miasta wystąpił do Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia 
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od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu GPOnZ dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024.

Do 31 grudnia 2021 r. nie wpłynęły ww. decyzje. Po ich otrzymaniu, w 2022 
roku projekt Programu przedłożony zostanie Radzie Miasta Kalisza.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
W 2021 r. udzielono 10 dotacji na łączną kwotę 499.000,00 zł. W ramach 
udzielonych dotacji wykonano następujące prace lub roboty:

• badania nawarstwień malarskich w skrzydłach północnym, zachodnim i po-
łudniowym krużganka klasztoru poreformackiego (ob. Sióstr Najświętszej Ro-
dziny z Nazaretu) – II etap – skrzydło północne i część skrzydła zachodniego,

• restaurację i konserwację zabytkowej kapliczki przydrożnej, murowanej 
z rzeźbionymi główkami Matki Bożej i Chrystusa, a od frontu z krucyfiksem 
zwieńczonym pasyjką przy ul. Szewskiej 1,

• konserwację ławek w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława 
– II etap,

• w ramach III etapu ratowniczych prac przy malowidłach ściennych (1930 r.) 
w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – restaurację 
malowideł sklepienia nawy głównej,

• w ramach kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich przy ele-
wacji północnej nawy bocznej północnej – część zachodnia katedry św. Mi-
kołaja w Kaliszu – dwie przypory i przęsło nawy (ostatni etap prac),

• prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu rodzinnym Alfonsa Par-
czewskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu,

• prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej rodziny Żarnec-
kich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu,

• prace konserwatorskie i remontowe przy grobowcu rodzinnym Zygmunta Wy-
ganowskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu,

• prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu rodziny Polkowskich na 
cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu,

• prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele 
pw. św. Stanisława BM w Kaliszu – w ramach I etapu – konserwację obra-
zów św. Franciszka i Matki Boskiej Częstochowskiej
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7.7. Środowisko 

1. Program ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach po-
wiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022

Podstawą opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 był art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ówczesny Dz. U. z 2013, poz. 
1232 z późn. zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powia-
tu i gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie 
z ww. ustawą Prezydent Miasta Kalisza w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa sporządza program ochrony środowiska. Naczelną zasadą przyjętą 
w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia zharmo-
nizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środo-
wiska. W związku z tym nadrzędnym celem programu jest rozwój gospodarczy 
miasta przy poprawie stanu środowiska naturalnego.

Cele opisane w programie: 

• poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego i utrzymanie norm emi-
syjnych wynikających z ustawodawstwa – realizowana w szczególności na 
podstawie programu ochrony powietrza,

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych 
z nimi ekosystemów oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody 
do picia. Zadanie realizowane poprzez przebudowę i bieżące utrzymanie 
wylotów kanalizacji deszczowej będących we władaniu miasta; dotacje 
na likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przyłą-
czanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej; kontrolę właścicieli nieru-

7.7.1. Programy ochrony środowiska

chomości w zakresie posiadania dowodów na wywóz nieczystości ciekłych 
z bezodpływowych zbiorników,

• racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Cele 
realizowane poprzez uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych; nakazywanie przy projektowaniu nowej zabudowy wy-
mogu selektywnego zbierania odpadów, 

• ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,

• ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej, 

• zachowanie odpowiedniego poziomu lesistości miasta i ochrona ekosyste-
mów leśnych,

• zabezpieczenie miasta przed powodzią, realizowane między innymi poprzez 
regulacje i utrzymanie w należytym stanie cieków Krępica i Piwonia oraz ro-
wów odwadniających; nakazywanie przy projektowaniu nowej zabudowy 
wymogu zwiększania miejscowej retencji wód opadowych i roztopowych, by 
możliwie największa ilość wód pozostawała na terenie inwestycji,

• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie 
postaw i zachowań proekologicznych, realizowane poprzez akcje, festyny 
i spotkania edukacyjne – w roku 2021 wydział przeprowadził kampanię edu-
kacyjną – wydrukowano ulotki dla mieszkańców o prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych i rozprowadzono je poprzez wspólnoty, spółdzielnie 
i właścicieli nieruchomości, a także szkoły i placówki edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży.
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2. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz” określony 
uchwałą nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
13 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. Poz. 5955).

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powie-
trza poprzez m. in. ujednolicenie i aktualizację bazy danych o źródłach ciepła 
na terenie miasta, kontrolę realizacji uchwały ograniczającej stosowanie pa-
liw stałych, obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie 
czystości ulic oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw 
do liści, ochronę i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta, edukację 
ekologiczną czy zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. Pro-
gram szczegółowo określa koszty związane z ww. działaniami. 

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza 
poprzez m.in. oczyszczanie ulic, zmianę systemu ogrzewania z węglowego na 
ekologiczne (gazowe, olejowe, miejski system ciepłowniczy, elektryczne, pompa 
ciepła), podłączanie mieszkańców do miejskiej sieci ciepłowniczej, zwiększenie 
udziału zieleni w przestrzeni miasta, rozbudowę zintegrowanego systemu za-
rządzania ruchem drogowym, termomodernizację budynków mieszkalnych. 
Programy szczegółowo określały koszty związane z ww. działaniami. 

Na podstawie programu w 2021 roku Miasto Kalisz realizowało działania dą-
żące do  poprawy jakości powietrza m.in. przez pomoc mieszkańcom, dla 
których ważne jest oddychanie czystym powietrzem poprzez dofinansowa-
nie do zmiany ogrzewania. Z tej formy pomocy mogły skorzystać: 

• podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osoby fizyczne,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne,

- przedsiębiorcy,

• jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w dwóch uchwałach:

• obowiązująca do 30 czerwca 2021 r. uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miej-
skiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych, 
realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicz-
nych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub po-
wiatowymi osobami prawnymi, 

• obowiązująca od 1 lipca 2021 r. uchwała nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dota-
cji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizo-
wanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz 
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi. 

W 2021 roku pozytywnie rozpatrzono 346 wniosków mieszkańców Kalisza 
o refundację poniesionych kosztów na zmianę systemu ogrzewania. Łącz-
nie dotowani zlikwidowali 505 źródeł ogrzewania paliwem stałym, takich jak: 
piece kaflowe, kominki, kotły centralnego ogrzewania i kuchnie węglowe.

Na refundacje przeznaczono z budżetu Miasta Kalisza środki finansowe 
w wysokości 2.170.184,91 zł.

Prowadzono kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania z węglowego 
na ekologiczne (z wyłączeniem czasu trwania epidemii). Kontrolowane były 
nieruchomości, w których dokonano zmiany systemu ogrzewania na ekolo-
giczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego 
lub na pompę ciepła), a oceniana była poprawność wykonania zadania. 

505
zlikwidowanych
źródeł ogrzewania

2.170.184,91 zł
kwota dofinansowania
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3. Uchwała Nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 mar-
ca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Ka-
lisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich powstawania.

Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie 
zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich powstania, realizowane na terenie miasta Kalisza w celu racjonal-
nego gospodarowania zasobami wodnymi i przeciwdziałania skutkom suszy. Za-
trzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stano-
wi rezerwę wody, którą można (a nawet należy) użyć do podlewania roślin oraz do 
innych działań, które nie wymagają wykorzystania wody uzdatnionej. Retencjo-
nowanie deszczówki przeciwdziała marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej do 
celów, dla których jej używanie jest zbędne, a także ogranicza ryzyko wystąpienia 
lokalnych podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu.

Do korzystania z dotacji uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, tj.

• podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osoby fizyczne,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne,

- przedsiębiorcy;

• jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu 
zbiornika służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych 
i roztopowych i przysługuje na nieruchomość położoną na terenie miasta Kalisza 
z uregulowanym stanem prawnym, do której beneficjent posiada tytuł prawny.

W roku 2021 Miasto Kalisz przeznaczyło na dotację celową dla 102 podmiotów 
środki finansowe w wysokości 96.405,00 zł. 

4. „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”

Program realizowany jest na podstawie V Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwa-
łę Nr XXXIV/495/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Kalisz. Powyższe poprzedzone było uchwałą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Nr XXIII/650/16 z dnia 31.12.2016 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Kalisz (Dz. Urz. Woj. z 2016 r., poz. 6810), która za-
chowała moc do dnia 31.12.2020 r., zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.). Aglomeracja 
Kalisz obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbior-
czej, zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuchary, w gminie 
Gołuchów. KPOŚK został opracowany dla wszystkich gmin wchodzących 
w skład aglomeracji (tj. Kalisz, Nowe Skalmierzyce, część gmin: Opatówek, 
Gołuchów, Godziesze Wielkie). Celem programu jest ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków oraz ochrona środowiska wodnego 
przed ich niekorzystnymi skutkami. Na terenie Kalisza w 2021 r. liczba miesz-
kańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosiła 89.585, bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości ciekłe zlokalizowanych było nieco ponad 
1.000, oraz niecałe 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Ka-
lisz prowadzi kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze 
zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Prowadzona jest również ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z podjęciem uchwały nr XXXIV/495/2020 sporządzono sprawoz-
danie zbiorcze uwzględniające dane pozyskane z gmin tworzących aglome-
rację, które przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 
Polskich w Poznaniu. Pozyskane dane, zawarte w sprawozdaniu, wpisują się 
w politykę ekologiczną Unii Europejskiej.

Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości cie-
kłe wraz z jednoczesnym wykonaniem przyłącza posesji do sieci kanalizacji 
sanitarnej, by osiągnąć trwały efekt ekologiczny realizowano na podstawie 
zasad określonych w dwóch uchwałach:

• obowiązująca do 30 czerwca 2021 r. uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miej-
skiej Kalisza z 29 grudnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania do-
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tacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych, re-
alizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powia-
towymi osobami prawnymi,

• obowiązująca od dnia 1 lipca 2021 r. uchwała nr XXXVII/549/2021 Rady 
Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicz-
nych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów pu-
blicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Działania w 2021 r. polegały na informowaniu mieszkańców miasta o moż-
liwości uzyskania dofinansowania, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli 
posesji w ramach obowiązków służbowych. Udzielono dotacji w wysokości 
69.968,00 zł na likwidację 26 zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe wraz z jednoczesnym wykonaniem przyłącza posesji do sieci kanali-
zacji sanitarnej.

5. Uchwała Nr XXII/298/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Kalisza

Podstawowym celem programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta Kalisza, a przez to wyeliminowanie szkodliwego 
wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając 
ten cel wypełnione zostanie zobowiązanie oczyszczenia terenu państwa z 
azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Miasto Kalisz zakłada 
usunięcie całej ilości azbestu zgodnie z obowiązującym planem. W związ-
ku z tym program zakłada realizację szeregu zadań. Wyznaczoną politykę 

26
zlikwidowanych zbiorników

69.968,00 zł
kwota dofinansowania

usuwania wyrobów zawierających azbest należy przeprowadzić według 
harmonogramów, wyszczególnionych w kolejnych rozdziałach. W harmono-
gramach uwzględniono kolejność wykonywania oraz wskazano odpowie-
dzialność jednostek, podmiotów za wykonywanie poszczególnych zadań.

W programie założono następujące zadania: 

• Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyro-
bów zawierających azbest – inwentaryzacja została już przeprowadzona.

• Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków do-
tyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposo-
bów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania realizowana jest 
poprzez ulotki informacyjne dla mieszkańców.

• Mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usu-
nięcia wyrobów zawierających azbest – edukacja, ulotki informacyjne dot. 
usuwania wyrobów zawierających azbest.

• Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów 
zawierających azbest.

• Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego re-
alizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom. 

W 2021 roku Miasto Kalisz przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowało zadanie polegające na usu-
nięciu, w tym demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Kalisza. Zadanie było realizowane na podsta-
wie złożonych wniosków. Na zlecenie Miasta Kalisza z terenu miasta usunięto 
i unieszkodliwiono 54,77 Mg wyrobów zawierających azbest z 26 nierucho-
mości i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 36.175,80 zł (w tym: z bu-
dżetu Miasta – 22.777,36 zł, z WFOŚiGW – 13.398,44 zł)
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6. Uchwała Nr XV/236/2019 Rady Miasta Kalisza z 24 październi-
ka 2019 r. w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu 
Miasta Kalisza do roku 2030”

Celem nadrzędnym planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 
jest ograniczenie negatywnych zmian klimatu poprzez podnoszenie poten-
cjału adaptacyjnego miasta Kalisza w celu zapewnienia rozwoju zrównowa-
żonego miasta i polepszenia jakości życia mieszkańców. Cele strategiczne 
planu adaptacji są następujące: 

• uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce rozwo-
ju miasta,

• przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza,

• wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia ada-
ptacyjnego,

• adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – tworze-
nie warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców,

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zja-
wisk hydrologicznych,

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych zja-
wisk klimatycznych. 

7. Uchwała Nr XL/586/2021 Rady Miasta Kalisza z 24 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja” 
oraz uchwała Nr XLVI/632/2021 Rady Miasta Kalisza z 25 listopada 
2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do re-
alizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktu-
alizacja”

W 2021 roku dwukrotnie trwały prace nad przygotowaniem Aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza (PGN) – tj. analiza danych i za-
łożeń wynikających z dokumentu, który jest strategicznym i wyznacza głów-

ne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności 
energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cie-
plarnianych.

Każdorazowo zmieniano treść załącznika do uchwały Nr XVI/189/2015 Rady 
Miejskiej Kalisza z 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do 
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” i nadawano 
nowe brzmienie określone w załączniku do kolejnych uchwał. Zmiany wpro-
wadzano w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zawierał propozycję 
działań naprawczych. 
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1. Uchwała nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz uchwała nr XXXIV/499/2020 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwały określają miedzy innymi rodzaj odpadów, które będą odbierane 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
rodzaje i liczby pojemników i worków, w które wyposaża się nieruchomości,  
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, rodzaje odpadów, które 
mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmiany wprowadzone nową uchwałą mają na celu określenie częstotliwości 
odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej oraz zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Zmiany te są zawarte w „Regulaminie przyjmowa-
nia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, 
stanowiącym załącznik do uchwały i są uszczegółowieniem „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza”.

7.7.2. Gospodarka Komunalna i Zieleń 
Miejska

2. Uchwała Nr XXXII/475/2020 Rady Miasta Kalisza z 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy, w drodze uchwa-
ły, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów go-
spodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Uchwała 
weszła w życie 1.01.2021 r. 

3. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z 12 lutego 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, uchwała Nr XIII/202/2019 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca powyższą uchwałę, a następ-
nie zastępująca uchwałę Nr VII/40/2015, uchwała Nr XXXII/474/2020 Rady 
Miasta Kalisza z 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, a następnie ustala stawkę takiej opłaty. Z po-
branych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, a także kosztów administracyjnych tego systemu oraz 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. 
W uchwale tej podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, co będzie się wiązało z wyższymi wpływami do budżetu, a to  
przyczyni się do pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
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4. Uchwała Nr IX/126/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2019 r. 
w sprawie podziału obszaru Miasta Kalisza na sektory, zmieniona uchwałą 
Nr XXIX/433/2020 Rady Miasta Kalisza z 24 września 2020 r. w sprawie po-
działu obszaru miasta Kalisza na sektory

Na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm) gminy są obowiązane do 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu zorganizowania odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rada gminy liczą-
cej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 
miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do 
obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości. Kierując się ww. przesłankami w celu zapewnienia 
efektywnego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, dokonano podziału obszaru miasta na sześć sektorów. Podział ten umoż-
liwi także większą konkurencję na rynku odbioru odpadów komunalnych, 
przekładającą się na jakość wykonywanych usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwała w sprawie po-
działu Miasta Kalisza na sektory stanowi akt prawa miejscowego i jest pod-
stawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Kaliszu. 

5. Uchwała Nr IX/123/2019 Rady Miasta Kalisza z 14 maja 2019 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie miasta Kalisza, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Miasta Kali-
sza Nr XIII/203/2019 z 8 sierpnia 2019 r. oraz  uchwałą Rady Miasta Kalisza 
Nr XXVI/419/2020 z 14 lipca 2020 r. 

Regulamin ma na celu uszczegółowienie zasad i wymagań dotyczących 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, obowiązki wła-
ścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gmi-
ny oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. Ponadto 
precyzuje wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych za-

nieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz 
mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. Zadania są na bieżąco 
realizowane.

6. Uchwała NR XLV/625/2021 Rady Miasta Kalisza z 28 października 2021 r. 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunal-
nymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na zadania własne gminy określone w ustawie z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz 
art. 6r ust. 2da ustawy, w sytuacji gdy środki pozyskane z opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
Miasto Kalisz podjęło uchwałę o zwiększeniu wydatków na gospodarkę od-
padami. Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi tj.: odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie jak 
również rosnące ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych, spowodował znaczne zwiększenie wydatków w zakre-
sie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza. Ponadto 
przerwa techniczna w ZUOK Orli Staw trwająca od 11.10.2021 r. do 15.12.2021 r. 
wymusiła zawarcie umów zastępczych na zagospodarowanie odpadów na 
czas jej trwania, jak też nowych umów na transportowanie odpadów do in-
nej oddalonej instalacji, tj. do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, co wpłynęło zde-
cydowanie na zwiększenie wydatków. Wyodrębnione środki finansowe, po-
chodzące z dochodów, własnych zostały przeznaczone na pokrycie części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, niepochodzących z po-
branej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Mia-
sta Kalisza do końca bieżącego roku.
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Zieleń Miejska – wykonane nasadzenia w 2021 roku

Uchwała Nr XXXVII/546/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 r. w spra-
wie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności na terenie Kalisza na 2021 rok

Zgodnie z art 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obo-
wiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, 
określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program został przyjęty 
uchwałą Nr XXXVII/546/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 r.

Celem Programu było stworzenie przez Miasto Kalisz systemu zapobiegania 
bezdomności oraz sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
kotami wolno żyjącymi z terenu miasta Kalisza w 2021 r., a także wprowadze-
nia sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu miasta Kalisza posiadających 
właściciela. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program 
obejmuje w szczególności realizcję następujących zadań:

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

• odławianie bezdomnych zwierząt,

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

• usypianie ślepych miotów,

• wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt go-
spodarskich,

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje rów-
nież plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszano-
waniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzę-
ta pozostają, w tym wypadku kotów wolno żyjących bytujących na terenie 
Kalisza oraz psów i kotów z terenu miasta Kalisza posiadających właściciela. 

7.7.3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

drzew298
krzewów1.766

traw ozdobnych565 szt.
kwiatów i bylin7.965 szt.

łączna liczba wszystkich
nasadzeń zieleni w 2021 r.10.594
łąk kwietnych3.375 m2

łąki kwietne3.375 m2
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W ramach Programu zostało zrealizowane zadanie polegające na elektro-
nicznym znakowaniu zwierząt w gminie, w tym wypadku kotów wolno ży-
jących na terenie miasta Kalisza oraz psów i kotów z terenu miasta Kalisza 
posiadających właściciela. Program realizuje Prezydent za pośrednictwem 
komórek organizacyjnych Urzędu, w tym: Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu 
oraz przy współudziale karmicieli kotów wolno żyjących.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

11.300,00 zł
6.637,36 zł
13.090,00 zł

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym:
sterylizacja i kastracja

dokarmianie
leczenie

2.437,30 złElektroniczne znakowanie (czipowanie)
kotów wolno żyjących

33.560,00 złSterylizacja/kastracja
kotów i psów na terenie miasta Kalisza

realizacja
w 2021

12.000,00zł
8.000,00 zł
10.000,00 zł

12.000,00 zł

50.000,00 zł

1.020,00 złElektroniczne znakowanie
psów i kotów na terenie miasta Kalisza 10.000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich:
zapewnienie gotowości przyjęcia zwierzęcia

karma dla zwierząt
500,00 zł
500,00 zł

19.865,00 zł20.000,00 zł

394.255,73 złZapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt

426.000,00 zł

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Usypianie ślepych miotów

Obligatoryjna sterylizacja
albo kastracja zwierząt w schronisku

Rozwój wolontariatu aktywnie działającego
na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami

przebywającymi w schronisku i na rzecz promocji
ich adopcji

Odławianie bezdomnych zwierząt

482.165,39 złRAZEM 549.000,00 zł

plan
na 2021nazwa zadania

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej        
w przypadkach nagłych zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

Ponadto w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi zrealizowano nastę-
pujące zadania:

• zakupiono 30 budek dla kotów wolno żyjących, które zostały przekazane 
osobom opiekującym się kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Kalisza, 
celem ustawienia ich w miejscach, gdzie zwierzęta najczęściej są dokar-
miane. W budżecie Miasta Kalisza na ten cel przeznaczono kwotę w wyso-
kości 4.370,00 zł, 

• zakupiono karmę dla kotów w ilości: 860 kg karmy suchej oraz 1.000 pu-
szek po 415 gram każda puszka karmy mokrej.
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7.8. Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/258/2019 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopa-
da 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021 
z późniejszymi zmianami – Spółka wykonała w 2021 roku niżej wymienione 
założenia inwestycyjne:

Nazwa zadania: Wymiana przyłączy wodociągowych (zadanie realizowane 
łącznie według Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2021 rok w pozycji nr 1, 
29, 40, 41). Wymieniono 129 szt. przyłączy o długości 2.181,13 m.
Poniesione nakłady: 1.206.184,02 zł

Nazwa zadania: Wymiana rurociągów azbestowo-cementowych
Wybudowano nowe sieci wodociągowe Dz180PERC i Dz 125 PERC w ulicy 
Bogumiła i Barbary o długości 965,00m, zakup armatury do budowy sieci 
w ul. Wiśniowa i Brzoskwiniowa.
Poniesione nakłady: 431.805,48 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Chmielnik
Wybudowano sieć wodociągową Dz125PERC o długości 359,57 m w ul. Kossaka
Poniesione nakłady: 72.245,53 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Chmielnik
Wybudowano sieć wodociągową Dz125PERC o długości 146,42 m i kanał sa-
nitarny Ø200PVC o długości 252,46 m w ulicach: Kasztanowa i Jałowcowa.
Poniesione nakłady: 83.936,96 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o zna-
czeniu lokalnym
Wybudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Lechicka Dz125PERC o długości 293,30 m, 
• Słowiańska Dz125PERC o długości 142,28 m.
Wybudowano kanał sanitarny w ulicach:
• Dusznicka Ø200PVC o długości 103,84 m,

• Marka Ø200PVC o długości 39,5 m, rurociąg tłoczny Dz110PE o długości 
84,06 m wraz z tłocznią ścieków.
Wykonano prace projektowe dla zadań w ulicach: Dyngusowej i Noskowskiej.
Poniesione nakłady: 469.385,19 zł

Nazwa zadania: Budowa pompowni Złota
Zakupiono sprzęt pomiarowy i wykonano prace przygotowawcze do reali-
zacji zadania.
Poniesione nakłady: 215.192,70 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w stre-
fach inwestycyjnych miasta
Wybudowano przyłącze energetyczne eN do przepompowni ścieków sani-
tarnych w ulicy Rozwojowej.
Poniesione nakłady: 96.860,63 zł

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia pompowni przy 
ulicy Czaszkowskiej i ulicy Nowy Świat
Wykonano montaż studni Ø600 do posesji Ułańska 9 i przyłącze kanalizacji 
sanitarnej do posesji Legionów 11 – Ø160PVC o dł. 5,29 m
Poniesione nakłady: 16.418,32 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Tyniec
Wybudowano sieć wodociągową Dz225PERC o dł. 383,74 m w ulicach:  
Owsiana i Żwirki i Wigury.
Poniesione nakłady: 196.068,83 zł

Nazwa zadania: Rewitalizacja Śródmieścia
Przebudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Kolegialna Dz180PETS o długości 83,33 m,
• pl. św. Józefa Dz125PETS o długości 168,38 m.
Przebudowano kanalizację ogólnospławną – pl. św. Józefa Ø400PVC o dłu-
gości 37,64 m.
Poniesione nakłady: 282.815,65 zł

Nazwa zadania: Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody
Wykonano prace w zakresie budowy przyłącza internetowego monitoringu 
wizyjnego i prace budowlane w dyspozytorni na terenie SUW Lis.
Poniesione nakłady: 53.016,60 zł
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8. Inne jednostki

Dom Dziecka nr 1

Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej, 
placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Placówka po-
wstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Placówka realizuje zadania wynikają-
ce z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częścio-
wo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znale-
ziono rodzinnej pieczy zastępczej. Jest placówką całodobową. W 2021 roku 
w Domu Dziecka nr 1 w Kaliszu przebywało 14 wychowanków.

Dom Dziecka nr 1 zaspokaja potrzeby wychowanków w zakresie tworzenia 
odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicz-
nego i poznawczego oraz emocjonalnego. W tym celu na terenie placówki 
prowadzone są zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logope-
dyczne, terapeutyczne oraz przygotowujące do życia społecznego. W Domu 
Dziecka nr 1 w Kaliszu w 2021 roku prowadzony był program przygotowujący 
wychowanków do wejścia na rynek pracy. Cykl szkoleń i warsztatów prze-
prowadziło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodo-
wego w Kaliszu. W ramach programu wychowankowie nabywali umiejętno-
ści, które niezbędne są w poszukiwaniu pracy.

W ramach swojej działalności Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu podejmuje czyn-
ności w celu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

8.1. Dom Dziecka

Placówka zapewnia również odpowiednie warunki bytowe wychowankom. 
W 2021 roku wymieniono w niektórych pokojach mieszkalnych meble i część 
wyposażenia pokoi dla wychowanków.

Poprzez swoją działalność Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu realizuje w niektórych 
aspektach zadania programów miejskich funkcjonujących w Kaliszu.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025, dwoje pracowników bierze udział 
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2021 roku Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu współpracował z 2 asystentami ro-
dziny wychowanków przebywających w placówce, realizując w ten sposób 
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Kalisza na lata 2022-2024 w zakresie 
pracy zespołowej na rzecz rodziny, współpracy asystenta rodziny z instytu-
cjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022-
2024 w części dotyczącej celu: usamodzielnienie wychowanków rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu w 2021 roku 
opracował 1 indywidualny program usamodzielnienia wychowanka i zaktu-
alizował 2 takie programy. 

W 2021 roku Dom Dziecka nr 1 brał udział w projekcie unijnym:

• Projekt „Partnerstwo dla rodziny – doskonalenie zawodowe kadr syste-
mu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt współfinansowany ze 
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 – bezpłatne szkolenia dla całej kadry pedagogicznej.

• Kadra pedagogiczna brała również udział w cyklu szkoleń prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych oraz cyklu warsztatów prowadzonych w ramach programu 
„Dobro od Dziecka” z fundacji „Wawel z Rodziną”.

Dom Dziecka nr 2

Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej, 
placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Placówka po-
wstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne 
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placówki opiekuńczo-wychowawcze i zaczęła funkcjonowanie z 1.01.2021 r. 
Placówka realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częścio-
wo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znale-
ziono rodzinnej pieczy zastępczej. Jest placówką całodobową. W 2021 roku 
w Domu Dziecka nr 2 w Kaliszu przebywało 14 wychowanków.

Dom Dziecka nr 2 zaspokaja potrzeby wychowanków w zakresie tworzenia 
odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicz-
nego i poznawczego oraz emocjonalnego. W tym celu na terenie placówki 
prowadzone są zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logope-
dyczne, terapeutyczne oraz przygotowujące do życia społecznego. W Domu 
Dziecka nr 2 w Kaliszu w 2021 roku prowadzony był program przygotowujący 
wychowanków do wejścia na rynek pracy. Cykl szkoleń i warsztatów prze-
prowadziło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodo-
wego w Kaliszu. W ramach programu wychowankowie nabywali umiejętno-
ści, które niezbędne są w poszukiwaniu pracy.

W ramach swojej działalności Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu podejmuje czyn-
ności w celu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

Placówka zapewnia również odpowiednie warunki bytowe wychowankom. 
W 2021 roku wymieniono w niektórych pokojach mieszkalnych meble i część 
wyposażenia pokoi dla wychowanków.

Poprzez swoją działalność Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu realizuje w niektórych 
aspektach zadania programów miejskich funkcjonujących w Kaliszu.

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025, jeden pracownik bierze udział 
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2021 roku Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu współpracował z 1 asystentem ro-
dziny wychowanków przebywających w placówce, realizując w ten sposób 
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Kalisza na lata 2022-2024 w zakresie 
pracy zespołowej na rzecz rodziny, współpracy asystenta rodziny z instytu-
cjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022-
2024 w części dotyczącej celu: usamodzielnienie wychowanków rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dom Dziecka nr 2 w Kaliszu w 2021 roku 
opracował 2 indywidualne programy usamodzielnienia wychowanka i zak-
tualizował 1 taki program. 

W 2021 roku Dom Dziecka nr 2 brał udział w projekcie unijnym :

• Projekt „Partnerstwo dla rodziny – doskonalenie zawodowe kadr syste-
mu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt współfinansowany ze 
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 – bezpłatne szkolenia dla całej kadry pedagogicznej.

• Kadra pedagogiczna brała również udział w cyklu szkoleń prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych oraz cyklu warsztatów prowadzonych w ramach programu 
„Dobro od Dziecka” z fundacji „Wawel z Rodziną”.

Dom Dziecka nr 3

Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej, 
placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Placówka po-
wstała w wyniku przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i zaczęła funkcjonowanie z 1.01.2021 r. 
Placówka realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częścio-
wo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znale-
ziono rodzinnej pieczy zastępczej. Jest placówką całodobową. W 2021 roku 
w Domu Dziecka nr 3 w Kaliszu przebywało 10 wychowanków.

Dom Dziecka nr 3 zaspokaja potrzeby wychowanków w zakresie tworzenia 
odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicz-
nego i poznawczego oraz emocjonalnego. W tym celu na terenie placówki 
prowadzone są zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logope-
dyczne, terapeutyczne oraz przygotowujące do życia społecznego. W Domu 
Dziecka nr 3 w Kaliszu w 2021 roku prowadzony był program przygotowujący 
wychowanków do wejścia na rynek pracy. Cykl szkoleń i warsztatów prze-
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prowadziło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodo-
wego w Kaliszu. W ramach programu wychowankowie nabywali umiejętno-
ści, które niezbędne są w poszukiwaniu pracy.

W ramach swojej działalności Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu podejmuje czyn-
ności w celu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

Placówka zapewnia również odpowiednie warunki bytowe wychowankom. 
W 2021 roku wymieniono w niektórych pokojach mieszkalnych meble i część 
wyposażenia pokoi dla wychowanków.

Poprzez swoją działalność Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu realizuje w niektórych 
aspektach zadania programów miejskich funkcjonujących w Kaliszu.

W 2021 roku Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu współpracował z 2 asystentami ro-
dziny wychowanków przebywających w placówce, realizując w ten sposób 
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Kalisza na lata 2022-2024 w zakresie 
pracy zespołowej na rzecz rodziny, współpracy asystenta rodziny z instytu-
cjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022-
2024 w części dotyczącej celu: usamodzielnienie wychowanków rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dom Dziecka nr 3 w Kaliszu w 2021 roku 
zaktualizował 2 programy usamodzielnienia wychowanka. 

W 2021 roku Dom Dziecka nr 3 brał udział w projekcie unijnym :

• Projekt „Partnerstwo dla rodziny – doskonalenie zawodowe kadr syste-
mu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt współfinansowany ze 
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 – bezpłatne szkolenia dla całej kadry pedagogicznej.

• Kadra pedagogiczna brała również udział w cyklu szkoleń prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych oraz cyklu warsztatów prowadzonych w ramach programu 
„Dobro od Dziecka” z fundacji „Wawel z Rodziną”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2021 realizował nastę-
pujące zadania:

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2021 kontynuował re-
alizację programu „Wspieraj Seniora” organizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu było zapewnienie usługi 
wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała 
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podsta-
wowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej czy leki. 
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielili wsparcia 240 
seniorom, w sumie 1.913 razy. Wszystkie czynności prowadzone były z zacho-
waniem reżimu sanitarnego m.in. noszenie maseczek, rękawiczek, dezynfek-
cja czy zachowanie odpowiedniej odległości. Łączny koszt programu wy-
niósł 395.170,83 zł.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Aktywny KIS”

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Kaliszu pozyskał środki finansowe z Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia 
do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawo-
dowo na lata 2020-2022” na relizację projektu „Aktywny KIS”. Projekt skiero-
wany był do 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z podziałem 
na trzy grupy: bezrobotni, uzależnieni i seniorzy. Dzięki podjętym działaniom 
beneficjenci mieli dostęp do usług reintegracyjnych w postaci zajęć eduka-
cyjnych, terapeutycznych, warsztatów, a także kursu kwalifikacyjnego. Wy-
datki poniesione na realizację zadania wyniosły 63.422,86 zł, z czego kwota 
dofinansowania 57.000,89 zł i wkład własny 6.421,97 zł.

8.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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„Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klub Inte-
gracji Społecznej w Kaliszu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu pozyskał środki finansowe 
z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z prze-
znaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależ-
nień „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klub Integra-
cji Społecznej w Kaliszu”. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy doposażyć 
Klub Integracji Społecznej, którego  działalność oparta jest na ustawie o za-
trudnieniu socjalnym i głównie ukierunkowana na zapobieganie wyklucze-
niu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej oraz zdrowotnej osób 
z problemem alkoholowym. W KIS odbywają się konsultacje indywidualne 
oraz grupa wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi, które prowadzą 
zatrudnieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej certyfikowani specja-
liści terapii uzależnień. Kwota dotacji wyniosła 76.878,00 zł.

„Klub Senior+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu pozyskał z Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach 
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł I 
„Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”.

Klub Senior+ jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 60. rok życia, nie-
aktywnych zawodowo bez względu na wielkość dochodu. Jest odpowiedzią 
na potrzeby, jakie często widzą pracownicy socjalni pracując w terenie. Or-
ganizowane zajęcia są zróżnicowane i zgodnie ze standardami wielkości po-
mieszczeń jednorazowo może w nich przebywać 12 osób, lecz ogólna liczba 
uczestników klubu może być większa z uwagi na uczestnictwo w zajęciach 
odpowiednich do ich zainteresowań. W pierwszej kolejności przyjmowane są 
osoby samotne bądź niepełnosprawne. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 
106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej uczestnictwo w zajęciach klubu samo-
pomocowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Na powstanie Klubu Seniora przeznaczono kwotę 70.518,55 zł z czego do-
finansowanie wynosiło 56.318,55zł, a wkład własny 14.200,00zł. Powyższe 

środki przeznaczono na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia m.in. 
fotel masujący, sprzęt AGD oraz RTV, kije nordic-walking, meble.

Klub Seniora znajduje się przy ul. Granicznej 1, bud. B. Otwarcie Klubu Senior+ 
nastąpiło 29.12.2021 r.

Transport na szczepienia

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021 r. zapewniał transport osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2 do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. 
Niezbędnym do realizacji tego celu było również zorganizowanie telefonicz-
nego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepie-
niach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. MOPS zrealizował łącznie 121 trans-
portów do punktów szczepień przewożąc 41 osób niepełnosprawnych i 23 
osoby mające problemy w dotarciu do punktów szczepień. Realizując te za-
dania MOPS otrzymał refundację w wysokości 30.668 zł za 2021 r. Zadanie 
realizowane jest również w 2022 r. aż do odwołania.

Pomoc cudzoziemcom 

Karta Polaka

W 2021 roku na terenie Kalisza zamieszkiwały 4 rodziny (6 osób), które posia-
dały uprawnienia i korzystały ze świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kar-
ty Polaka. Wojewoda Wielkopolski wydał 5 decyzji przyznające świadczenia 
pieniężne dla 4 rodzin, w tym 6 osób. Byli to obywatele:

• Ukrainy – 1 osoba,

• Białorusi – 5 osób.

Osobom posiadającym Kartę Polaka przysługuje świadczenie pieniężne 
przyznawane na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżą-
cego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na okres 9 miesięcy. Karta Po-
laka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do narodu 
polskiego i spełnia przesłanki określone w ustawie o Karcie Polaka. Orga-
nem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze 
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względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wojewoda Wielkopolski przyznał środki pieniężne na łączną kwotę 
43.680,00 zł, które zostały wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu osobom uprawnionym.

Indywidualny Program Cudzoziemca

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego pro-
gramu integracji, uzgodnionego między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy 
pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego 
rodziny. Indywidualny Program Cudzoziemca jest akceptowany przez Woje-
wodę Wielkopolskiego. W roku 2021 na terenie Miasta Kalisza zamieszkał je-
den obywatel Białorusi, który uzyskał ochronę uzupełniającą. Zgodnie z de-
cyzją Wojewody Wielkopolskiego zostały mu wypłacone dwa świadczenia 
w łącznej kwocie 2.340,00 złotych.

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 r.”

Miasto Kalisz otrzymało środki finansowe z  Funduszu Solidarnościowego 
na realizację  zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym ce-
lem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orze-
czeniem równoważnym. Dzięki realizacji programu możliwe było odciąże-
nie rodzin lub opiekunów 20 osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Po-
przez program osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad 
niepełnosprawnym bliskim członkiem rodziny, mogły dysponować wolnym 
czasem poprzez zagospodarowanie go dla siebie. Czas ten przeznaczony 
był na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych 
spraw osobistych, urzędowych, etc. Jest to bardzo ważny aspekt usługi wy-
tchnieniowej dla opiekunów sprawujących, nierzadko całodobowo, opiekę 
nad osobami niepełnosprawnymi, co znacznie obciąża ich kondycję psy-

chofizyczną. Opieka wytchnieniowa realizowana była jako opieka dzienna 
sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, maksymalnie 
4 godziny w danym dniu. Usługę świadczyły osoby posiadające odpowied-
nie kwalifikacje. Na ten cel przeznaczono kwotę 82.588,68 zł.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”

Miasto Kalisz otrzymało środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na 
realizację w 2021 roku usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełno-
sprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności lub z orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych oraz 
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zgodnie z umową nr 7/2021/AOON 
zawartą w dniu 11 maja 2021 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację 
w łącznej kwocie 185.206,50 zł. na realizację zadań określonych w Programie 
tj.: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asysten-
ta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania ak-
tywności i umożliwienie prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dys-
kryminacji ze względu na niepełnosprawność i umożliwienie osobom niepeł-
nosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych, 
wspieranie niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. 
Zatrudniono 4 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy mieli pod opie-
ką 29 osób, z czego 24 osoby posiadały znaczny stopień niepełnosprawno-
ści, 4 osoby miały niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i 1 dziecko 
w wieku do 16 roku życia. Realizację programu rozpoczęto w maju 2021 roku 
a zakończono w grudniu 2021 roku, zrealizowano 4.942 godziny usług asy-
stenckich. Środki pozyskane w ramach programu wydatkowano na koszty 
związane z: godzinami usług asystenckich, zakupem biletów komunikacji 
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publicznej dla asystenta, ubezpieczenie asystenta, zakup środków ochrony 
osobistej, koszty dojazdu własnym/innym środkiem transportu, koszty zaku-
pu biletów na wydarzenia kulturalne dla asystenta oraz obsługę programu. 
Na ten cel wydano 183.773,46 zł. Podmiotem realizującym Program był Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Usługi opiekuńcze dla osób  starszych i przewlekle chorych

Przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych należy do zadań wła-
snych gminy o charakterze obowiązkowym (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 
ustawy o pomocy społecznej). Należy zaznaczyć, że zgodnie z  art. 50 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej osobom samotnym przysługuje pomoc w for-
mie usług opiekuńczych, natomiast art. 50 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy 
stanowi, że usługi mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy in-
nych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Oznacza to, że przyznanie usług 
opiekuńczych dla osoby mającej rodzinę jest świadczeniem fakultatywnym. 

W Kaliszu pomoc w formie usług opiekuńczych świadczą 2 organizacje po-
zarządowe: Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
z siedzibą w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99 i Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, które zostały wyło-
nione w ramach konkursu ofert, przygotowywanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kaliszu. Natomiast dotacja na realizację powierzo-
nego zadania była przekazywana z Urzędu Miasta Kalisza Wydziału Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych.

Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych, zarówno w dni ro-
bocze jak i wolne od pracy, wynosił 25,20 zł.

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w latach 2020 i 2021:

Liczba świadczeń (w godzinach)

609

198.722

642

2021 r.2020 r.

177.288

Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzieży, korzystało 137 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych świadczyła Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu, ul. Korczak 4 A.

Dla dzieci i młodzieży w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczyła Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu, ul. Bażancia 7A, Medikor 
z siedzibą w Kaliszu al. Wojska Polskiego 80, Fundacja Wspomagania Roz-
woju Dzieci „Papilio Dzieciom” w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 2 A oraz Monika 
Bażant MB – Alimed Fizjoterapia w Kaliszu, ul. Kwiatowa 1.

Firmy zostały wyłonione w drodze zamówienia publicznego na usługi spo-
łeczne. Środki na zabezpieczenie tej formy pomocy pochodzą od Wojewody 
Wielkopolskiego.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Celem tego programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzie-
ży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych 
lub niepełnosprawnych i samotnych. Z pomocy w formie dożywiania w 2021 
roku skorzystało 2.301 osób, w tym 1.138 dzieci, wśród których 94 dzieci było 
objętych pomocą na wniosek dyrektorów szkół, bez konieczności wydawa-
nia decyzji administracyjnej. Udzielono również pomocy w formie całod-
niowego wyżywienia dla osób będących w izolacji bądź na kwarantannie 
spowodowanej pandemią Covid-19, wsparcie udzielone było bez wydania 
decyzji administracyjnej dla 767 osób.

W ramach programu wypłacono rodzinom świadczenia pieniężne dla 63 
osób w kwocie 19.396 zł. Na realizację całego zadania wydatkowano kwotę 
1.450.650 zł (w tym ze środków własnych kwotę 570.000,00 zł oraz z dotacji 
Wojewody Wielkopolskiego kwotę 880.650,00 zł).



Dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

W 2021 r. otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację dodatku 
w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci w rodzinnej pie-
czy zastępczej w wysokości 1.265.863,25zł. Dotacja ta została wydatkowana 
w przeciągu roku na 248 umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzin-
nych domach dziecka na terenie miasta Kalisza.

Z kolei na realizację dodatku z art. 113a dot. instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej otrzymano dotację w wysokości 198.905,96 zł, którą przeznaczono na 
wypłatę dodatku dla 40 dzieci przebywających w ciągu 2021 r. w trzech pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kalisza.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W roku 2021 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane 
były ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość środków na realizację zadań jest przyznawana zgodnie z algoryt-
mem na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. Na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2021 
dla miasta Kalisza przypadła kwota 3.814.459 zł.

Poniższa tabela przedstawia, z jakich form pomocy i w jakiej wysokości sko-
rzystały osoby niepełnosprawne w roku 2021 w ramach środków PFRON.

Turnusy rehabilitacyjne 407.798,00 zł

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

kwota

dla 368 osób wraz
z opiekunami

468.198,00 złdla 954 osób

Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 651.928,00 złdla 141 osób

Dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej 30.000,00 zł1 dofinansowanie

Finansowanie kosztów szkoleń
i przekwalifikowania zawodowego

osób niepełnosprawnych
--

Dofinansowanie do sportu, kultury,
rekreacji i turystyki 40.000,00 złdla 1 organizacji

(65 osób)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 153.050,00 zł4 umów
na 4 stanowiska

Dofinansowanie do działalności WTZ 2.061.120,00 złdla 2 warsztatów
(95 uczestników)

dofinansowanierodzaj wsparcia z PFRON

W roku 2021 dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
wraz z opiekunami było rozpatrywane według kolejności złożonych wnio-
sków. Dofinansowanie w roku 2021 roku zostało obniżone o 20% do kwoty 
przysługującej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej  z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Reali-
zacja powyższego zadania odnotowała istotny wzrost i była dużo wyższa niż 
w roku poprzednim.

Dofinansowanie do zakupionych w 2021 r. przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym  wyno-
siło do 50%  sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnospraw-
nej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu była wyższa 
niż ustalony limit. Dofinansowanie otrzymały 926 osoby niepełnosprawne. 
Wnioski najczęściej dotyczyły: pieluchomajtek, cewników, aparatów słucho-
wych i wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez, materaców p/odleży-
nowych, balkoników oraz ortez.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało 28 osób niepełno-
sprawnych. Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej 
wynosiło do 80% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2.000 zł. Dofinanso-
wanie dotyczyło między innymi: łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilita-
cyjnych trójkołowych i stacjonarnych, orbitreków.

Realizacja powyższych zadań w 2021 roku przebiegała na niższym pozio-
mie w porównaniu do roku poprzedniego, ze względu na panujący od dnia 
20.03.2020r. stan epidemii zarówno liczba składanych wniosków jak i wypła-
conych dofinansowań  odnotowała niewielki spadek i była niższa.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2021 r. otrzymało 45 
osób niepełnosprawnych, mających problemy w poruszaniu się. Dofinansowanie 
w pierwszej kolejności otrzymały dzieci oraz  osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) poruszające się 
na wózku inwalidzkim, a następnie osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności (lub orzeczeniem równoważnym) według kolejności złożonych wniosków.

W przypadku dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych wpro-
wadzono ograniczenie kwotowe tj. do 5.000 zł dofinansowania ze środków 
PFRON. W pozostałym zakresie np. wykonanie podjazdu, oporęczowanie, 
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czy zakup i montaż windy oraz podnośników sufitowych wnioski były rozpa-
trywane indywidualnie, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrot-
nego przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem udziału środków wła-
snych w wysokości 5%. W 2021 r. dofinansowano również: wykonanie jednej 
windy, jednej platformy pionowej, jednego podnośnika sufitowego, jednego 
podjazdu oraz zamontowano poręcze na schodach wewnętrznych.

W 2021 roku zadanie dotyczące dofinansowania do likwidacji  barier w ko-
munikowaniu się otrzymało 80 osób niepełnosprawnych i wypłacono kwo-
tę w wysokości 152.549 zł. Dofinansowanie dotyczyło między innymi: zaku-
pu – komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooka, tabletów, tabletów 
z programem mówiącym Mówik, telefonów komórkowych, telefonów z sys-
temem powiększająco udźwiękawiającym dla osób z dysfunkcją narządu 
wzroku, komunikatora dla osób niepełnosprawnych.  

W roku 2021 wypłacono dofinansowanie dla 16 osób niepełnosprawnych 
w ramach likwidacji barier technicznych na kwotę 137.414 zł. Dofinansowanie 
dotyczyło między innymi: zakupu podnośników transportowo-kąpielowych, 
schodołazów, schodołazów gąsienicowych, schodołazów kroczących, ławki 
nawannowej, lupy elektronicznej, krzesła toaletowego, podnośnika, wózka 
toaletowego.

Realizacja powyższych zadań oraz liczba składanych wniosków przebiegała na 
wyższym poziomie i odnotowała wzrost w roku 2021, przede wszystkim z uwagi 
na przyznanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

W roku 2021 złożono 1 wniosek dotyczący przyznania środków na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej – wypłacono dofinansowanie w wysokości 
30.000 zł. Osoba niepełnosprawna z otrzymanych środków PFRON otworzy-
ła działalność w zakresie mobilnego salonu kosmetycznego.

W roku 2021 4 pracodawców złożyło wnioski o zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, z czego zawarto 4 umowy i wy-
płacono wyposażenie dla 4 stanowisk pracy – wypłacono dofinansowanie 
w wysokości 153.050 zł. Stworzono następujące stanowiska pracy: pracownik 
fizyczny, pracownik biurowy, pracownik kuchni, handlowiec.

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przebiegała na niższym 
poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego dla osób 
niepełnosprawnych inicjuje i organizuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kaliszu, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przeka-
zuje środki finansowe na ich realizację. W 2021 roku Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kaliszu nie realizował powyższego zadania pomimo zabezpieczonych 
środków finansowych.

W Kaliszu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu terapią objętych jest 50 uczestników nie-
pełnosprawnych. Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym 
przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności „Orioniści”, te-
rapią objętych jest 45 uczestników niepełnosprawnych. Głównym zadaniem 
warsztatu jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej przy zasto-
sowaniu techniki terapii zajęciowej, zmierzającej do rozwijania umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psy-
chofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejęt-
ności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i 
podjęcie pracy. W 2021 roku warsztat opuściło 7 uczestników, po wcześniej-
szej akceptacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu  na wol-
ne miejsca zostali przyjęci nowi uczestnicy. Kwota dofinansowania z PFRON 
na jednego uczestnika rocznie wynosiła 21.696 zł, co stanowiło 90% pełnego 
kosztu pobytu. Pozostałe 10% kosztów było dofinansowane ze środków bu-
dżetu Miasta Kalisza, budżetu Powiatu Kaliskiego oraz Powiatu Pleszewskie-
go. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost kwoty wydatko-
wanej na wtz – w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.947.120zł, a w roku 2021 
kwotę 2.061.120zł. Zwiększenie wydatku wynika z podwyższenia rocznego 
kosztu pobytu uczestnika w wtz finansowanego z PFRON z kwoty 20.496 zł 
do kwoty 21.696 zł.

W 2021 roku złożono 3 wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 
50.000 zł. Umowa zawarta z  Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” dotycząca dofinansowania „XVI Międzynarodowych Halowych 
Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce” – nie została 
zrealizowana. Odstąpiono od realizacji w/w umowy z powodu obwiązywa-



nia w kraju stanu epidemii, wywołanego COVID-19. Druga umowa, zawarta 
z Klubem Sportowym Niepełnosprawnych START na kwotę 40.000 zł, zosta-
ła zrealizowana. Dotyczyła ona organizacji i prowadzenia procesu szkolenia 
zawodników niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych oraz 
organizacji zawodów sportowych i obozów sportowych.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Łączna kwota otrzymanych z PFRON środków na sfinansowanie Modułu I i II 
wyniosła 392.190,00 zł.

W programie złożono 104 wnioski, na które zawarto 82 umowy na łącz-
ną kwotę 386.172,09 zł. 4.02.2022 r. dokonano wypłaty w łącznej kwocie 
336.720,38 zł. 21 wniosków pozostawiono bez zawarcia umowy z powodu 
niespełnienia wymogów formalnych i rezygnacji. Dofinansowanie otrzymały 
osoby niepełnosprawne w ramach poszczególnych modułów:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawo-
dową:

Obszar A –  likwidacja bariery transportowej:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (2 wnioski złożono, 
zawarto 1 umowę na kwotę 10.000 zł. i wypłacono kwotę 10.000 zł.),

b/ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (1 wniosek złożono, zawarto 
1 umowę na kwotę 2.025 zł. i wypłacono kwotę 2.025 zł.),

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu 
kończyn górnych (4 wnioski złożono, zawarto 2 umowy na kwotę 12.985 zł. i 
wypłacono kwotę 12.985 zł.),

 b/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku (1 wniosek złożono, zawarto 
1 umowę na kwotę 5.578,20 zł i wypłacono kwotę 5.578,20 zł.),

d/ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudno-
ściami w komunikowaniu się za pomocą mowy (13 wniosków złożono, za-
warto 10 umów na kwotę 34.493,70 zł i wypłacono kwotę 34.403,60 zł.),

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a/ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym (2 wnioski złożono, zawarto 1 umowę na kwotę 10.000 zł i wypła-
cono kwotę 9.700 zł),

b/ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (3 wnioski złożo-
no, zawarto 3 umowy na kwotę 7.428 zł i wypłacono kwotę 7.428 zł),

c/ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne (3 wnioski złożono, zawarto 3 umowy 
na kwotę 58.320,94 zł i wypłacono kwotę 58.320,94 zł),

d/ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (9 wnio-
sków złożono, zawarto 7 umów na kwotę 50.175 zł i wypłacono kwotę 
50.175 zł),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej (złożono 4 wnioski, zawarto 4 umowy na 
kwotę 10.800 zł i wypłacono kwotę 9.338,39 zł).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (złożono 
62 wnioski zawarto 49 umów na kwotę 184.366,25 zł, wypłacono dofinanso-
wanie dla 42 wniosków na kwotę 136.66,25 zł). Ze względu na wprowadzone 
przez Fundusz zasady programu dofinansowanie do nauki jest wypłacane 
w transzach. Pierwsza transza obejmująca tylko czesne została wypłaco-
na. Kolejna transza będzie wypłacana  po przedstawieniu przez studentów 
informacji o zaliczeniu semestru/półrocza nauki lub po złożeniu zaświadcze-
nia, że uczęszczali na zajęcia zgodnie z planem/programem studiów.
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Informacja o działaniach Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu w 2021 roku
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Mia-
sta Kalisza. Stanowi jednostkę pomocy społecznej dziennego pobytu, działa-
jącą w formie jednostki budżetowej.

DDPS jest ośrodkiem mającym za zadanie wspieranie osób, które uwzględ-
niając pewne czynniki nie są w stanie w pełni zaspokoić niezbędnych potrzeb 
życiowych. Przyczyną deprywacji może być podeszły wiek, choroba lub róż-
ne stopnie niepełnosprawności. Aby uniknąć wyżej wymienionego zjawiska 
ośrodek udziela niezbędnego wsparcia i pomocy podopiecznym.

Nasza działalność merytoryczna skupia się na podstawowych celach takich jak:

1. Przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów.

2. Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb życiowych 
seniorów.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej poprzez wdrażanie różnego rodzaju wsparcia 
dąży do zmniejszenia, a w końcu do całkowitego zapobiegania izolacji spo-
łecznej swoich podopiecznych. Ośrodek podejmuje wszelkie działania popra-
wiające jakość życia seniora, starania zaspokojenia podstawowych potrzeb jak 
i ich aktywizację poprzez różne formy zajęć. Powyższe działania mają na celu 
odsunięcie w czasie potrzeby umieszczenie osoby starszej w innej placówce, 
zajmującej się opieką całodobową dla osób niezdolnych już do samodzielne-
go funkcjonowania. Podopieczni DDPS wykazują różne postawy i podejścia do 
funkcjonowania oraz podejmowania swojej roli w naszej społeczności. Seniorów 
możemy podzielić na tych chętnie biorących udział we wszystkich organizowa-
nych przez nas aktywnościach oraz na takich, którzy takich integracji unikają. 
Jesteśmy w stanie wyodrębnić także grupę podopiecznych, która nie bierze 
aktywnego udziału w zajęciach czy organizowanych uroczystościach lubi nato-
miast przebywać w towarzystwie innych i chętnie obserwuje działania zaanga-

8.3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej żowanych kolegów. Naszym celem jest więc zachęcenie jak największej liczby 
podopiecznych do tego, aby znaleźli się w pierwszej z opisywanych grup i inte-
growali się ze sobą, uczestniczyli w życiu ośrodka. W związu z tym zajęcia, które 
są tu organizowane, mają różny charakter i tematykę. Chcemy bowiem każde-
mu z seniorów umożliwić wybór kierunku i aktywność, która jest mu najbliższa. 
Oferta zajęć dostępna na terenie DDPS jest bogata i zmieniana na bieżąco, tak 
by urozmaicić nasze spotkania. Mają one charakter edukacyjny, terapeutyczny, 
kulturalno-rozrywkowy, a także integracyjny.

Czerwiec 2021 był czasem, w którym po trudnej dla wszystkich sytaucji pande-
micznej powróciły zajęcia i uroczystości organizowane na terenie ośrodka. Senio-
rzy zaczęli spotykać się na codziennych rozmowach przy porannej kawie w klubie. 
Według planów odbywać zaczęły się również zajęcia edukacyjne takie jak:

• geografia, na której przy pomocy sprzętu multimedialnego i fotografii po-
znajemy najciekawsze i najpiękniejsze zakątki naszego kraju, 

• spotkania mające charakter terapeutyczny, służące rozwiązywaniu pro-
blemów i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,

• język angielski, 

• biblioterapia,

• ćwiczenia pamięci, na których skupiamy się na zadaniach i czynnościach, 
poprawiających zdolność zapamiętywania,

• zajęcia w zakresie obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych 
tak aby ułatwić seniorom funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Za aktywizację i wzbogacenie wiedzy w zakresie zdrowia odpowiadają:

• ćwiczenia ruchowe, przybierające różne formy w zależności od warunków 
pogodowych oraz samopoczucia podopiecznych,

• zajęcia prozdrowotne, których celem jest przypominanie o profilaktyce 
i dbaniu o własny organizm.

W zakresie rozrywki i integracji klub oferuje takie aktywności jak:

• socjoterapia, na której zazwyczaj wspólnie zasiadamy do ulubionych gier,

• ergoterapia skupiająca się na pracach manualnych i przygotowaniach 
do wszelkich uroczystości organizowanych przez ośrodek,

• wspólne tworzenie kroniki,



154Raport o stanie gminy za rok 2021 • Kalisz

• zajęcia teatralne, na których chętni seniorzy ćwiczą układane przez nas 
sztuki i wcielają się w różne role, które następnie chętnie prezentują na uro-
czystościach i organizowanych spotkaniach,

• próby chóru to również zajęcia cieszące się bardzo pozytywnym odbio-
rem, korzystamy na nich ze wspólnie ułożonych śpiewników i w zależności 
od zbliżających się wydarzeń wspólnie śpiewamy dane utwory.

Oprócz zajęć, które na stałe widnieją w planie organizowane są również za-
bawy taneczne, wycieczki czy większe uroczystości.

W 2021 roku udało się zorganizować duże spotkania, m.in.: Święto Pieczone-
go Ziemniaka, Festyn Pieroga oraz Wieczerzę Wigilijną.

W okresach letnich i przy sprzyjającej pogodzie wraz z seniorami spotykamy 
się popołudniami na kawie i lodach bądź grillu. Spędzamy przy tym czas na 
miłych rozmowyach i grach.

Często na terenie ośrodka organizowane są także obchody różnych świąt i uro-
czystości. Towarzyszy im zazwyczaj poczęstunek i wspólne spędzenie popołu-
dnia przy różnego rodzaju konkursach, wspólnym śpiewaniu i rozmowach. W 2021 
roku spędziliśmy w ten sposób Święto 11 Listopada, mikołajki oraz andrzejki.

Nasi seniorzy chętnie biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach. W ubiegłym 
roku wycieczki odbyły się do Uniejowa, Borysewa i Górecznika.

DDPS korzysta również z wydarzeń organizowanych na terenie miasta Kalisza. 
Tak też było w przypadku cotygodniowych zajęć Tai Chi organizowanych na 
świeżym powietrzu w parku, podczas których seniorzy zadbali o swoją kon-
dycję i dobre samopoczucie czy warsztatów aktorskich w teatrze, gdzie pod-
opieczni z naszego kółka teatralnego „Słoneczne popołudnie” pod okiem re-
żysera wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia i zadania aktorskie mające na 
celu zdobycie umiejętności budowania postaci i interpretacji. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu ma pod swoją opieką 110 senio-
rów. Poza zajęciami organizowanymi dla nich oraz codzienną pomocą i pod-
stawowymi działaniami opiekuńczymi, na terenie ośrodka przygotowywane 
i wydawane są obiady dwudaniowe. 

Nasz ośrodek zatrudnia 13 pracowników (12,25 etatu)

Średnia wieku podopiecznych DDPS wynosi 80,1 lat.

Działalność merytoryczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ka-
liszu prowadzona była w oparciu o Plan Działalności na 2021 rok. Przyjęte 
w nim założenia mimo panującej sytuacji pandemicznej zostały zrealizowa-
ne w całości. W 2021 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi z budżetu 
Miasta Kalisza w kwocie 934.226,68 zł.

Miesięczny koszt w przeliczeniu na jednego podopiecznego wyniósł 707,74 zł. 

Z naszego ośrodka – w określonym zakresie – korzystały również osoby nie 
posiadające skierowania dyrektora MOPS. W statucie Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej nadanego uchwałą XXVI/448/2005 Rady Miejskiej Kalisza 
z 27 stycznia 2005 roku umieszczono zapis, iż z usług DDPS mogą również 
korzystać odpłatnie osoby nie posiadające skierowania. Do takich usług na-
leżą: obiady, imprezy taneczne, wyjazdy i wycieczki turystyczne i krajoznaw-
cze, zajęcia kulturalne, edukacyjne i gimnastyczne.

Działalność komercyjna prowadzona jest tylko w sytuacji wolnych miejsc na 
poszczególne usługi. Odnajmujemy również odpłatnie dwie sale. 

Dzienny Dom Pomocy Społęcznej wypracował w 2021 roku dochody w kwo-
cie: 162.583,69 zł. 

Działania ośrodka wpisują się w realizację Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 w zakresie zaspaka-
jania potrzeb ludzi starych oraz kształtowania odpowiednich relacji pomiędzy 
starszym pokoleniem, a młodszymi generacjami, zapobiegania marginalizacji 
ludzi starych oraz kształtowania międzypokoleniowej solidarności.

Prowadzone są także spotkania w formie wykładów, na któych zwracamy szcze-
gólną uwagę na formy przemocy wobec seniorów i edukujemy ich w zakresie 
zapobiegania takim zjawiskom. W 2021 roku odbyło się kilka takich prelekcji.

DDPS

110podopiecznych
średnia wieku

lat80,1

środki finansowe, jakimi dysponuje DDPS
zł934.226,68
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Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu jest jednostką pomocy 
społecznej, jednostką organizacyjną Miasta Kalisza. Jednostka jest ośrodkiem 
wsparcia – środowiskową formą pomocy półstacjonarnej, służącej utrzyma-
niu osoby w jej naturalnym środowisku. Przeznaczony jeest dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie.

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” jest zapewnienie 
uczestnikom niezbędnej opieki i pomocy w procesie przystosowania do ży-
cia społecznego, w szczególności poprzez podejmowanie szeroko pojętych 
oddziaływań o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym, służących do 
rozwijania, stymulowania, nabywania oraz podtrzymywania umiejętności nie-
zbędnych do optymalnej samodzielności, zaradności życiowej a także funk-
cjonowania w środowisku. 

Dom działa na podstawie corocznie składanych do Wojewody Wielkopol-
skiego planów pracy oraz złożonego u Wojewody Wielkopolskiego programu 
działalności, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 9 grudnia 200 roku w sprawie środowiskowych domów samopomo-
cy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 249). W roku 2021 nie wszystkie zadania wynikające 
z planu pracy zostały zrealizowane. Spowodowane to było czasowym kolejnym 
zamknięciem jednostki z powodu stanu epidemii oraz prowadzeniem ograni-
czonej działalności w formie hybrydowej (I półrocze). W roku 2021 szczególną 
uwagę zwrócono na zapewnienie uczestnikom bezpiecznego udziału w zaję-
ciach, a także dostępu do wsparcia psychologicznego oraz lekarza psychiatry.

W ramach dziennych zajęć ośrodek świadczy usługi w formie indywidualnych 
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecz-
nych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności 
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 
Organizuje dla uczestników zajęcia zgodne z indywidualnymi planami postę-
powania wspierająco-aktywizującymi we współpracy z rodzicami lub opie-

8.4. Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Tulipan”

kunami. Zapewnia uczestnikom wyżywienie w postaci śniadań oraz obiadów, 
a także zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia 
z miejsc zamieszkania i odwożeniu po zajęciach. Uczestnicy oraz ich rodziny 
otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowot-
nych i problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą psycho-
log oraz lekarz psychiatra.

Ośrodek przeznaczony jest dla 50 osób. Uczestnicy podzieleni zostali na pięć grup 
wg stanu psychofizycznego i związanych z nim potrzeb i możliwości. W roku 2021, 
zajęcia odbywały się w stałych grupach, imprezy i spotkania o charakterze inte-
gracyjnym zostały mocno ograniczone. Na 31.12.2021 stan uczestników wynosił 50.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” 
w Kaliszu składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 
Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od czerw-
ca 2021 roku pobyt w ŚDS jest dla wszystkich nieodpłatny. Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Tulipan” w zasadniczej części finansowany jest w ramach za-
dań zleconych z dotacji celowej, a współfinasowany w ramach zadań wła-
snych przez Miasto Kalisz. 

W roku 2021 została uruchomiona w ośrodku sala doświadczania świata, która 
została wyposażona w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmy-
słów za pomocą metody Snoezelen. W sali prowadzone są zarówno zajęcia 
polisensoryczne, jak i relaksacyjne. Głównym celem oddziaływań terapeu-
tycznych skupionych na zmysłach jest doświadczanie świata wzrokiem, doty-
kiem, słuchem i węchem, a także odprężenie, relaks i wyciszenie. Pracownicy 
zostali przeszkolenie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć w sali do-
świadczania świata.

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

W 2021 roku wykonano kolejne drobne prace modernizacyjne polegające m.in. 
na odświeżeniu sal przeznaczonych do prowadzenia terapii oraz fizjoterapii.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” jest realizowa-
na również zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Kalisza na lata 2016-2025. Stanowi bardzo ważne ogniwo w obszarze 
wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin Kaliszu. 
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Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu funkcjonuje od 1988 roku i jest jednostką 
organizacyjną Miasta Kalisza. Dom przeznaczony jest dla stu osiemdziesięciu 
przewlekle somatycznie chorych mieszkańców, dorosłych, obojga płci, wyma-
gających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnospraw-
ności. Średnia wieku naszych mieszkańców przekracza osiemdziesiąt lat.

Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług na pozio-
mie obowiązującego standardu. Dom, uwzględniając indywidualne potrzeby 
i możliwości psychofizyczne mieszkańca, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze 
i wspomagające.

W 2021 roku wydatki ogółem Domu Pomocy Społecznej zostały zrealizowane 
w wysokości 10.211.367,17 zł tj. 99,73 % planu wydatków. Wszystkie wydatki zo-
stały zrealizowane w dziale 852 rozdz. 85202 klasyfikacji budżetowej. W 2021 
roku otrzymaliśmy środki dodatkowe od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 
113.861,63 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej 
przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov 2 na zakup środków 
ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnie-
nie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS. 
Dom Pomocy Społecznej pozyskał również środki pozabudżetowe w kwocie 
85.800,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na zakup łóżek rehabilitacyjnych i podnośników. 

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu związane były z bieżącym funk-
cjonowaniem domu, zapewnieniem mieszkańcom wyżywienia, lekarstw, utrzy-
maniem czystości, dostawami mediów, utrzymaniem, konserwacją i naprawą 
urządzeń. W miarę możliwości finansowych systematycznie podnoszony jest 
standard pobytu mieszkańców poprzez wymianę wyposażenia.

W 2021 roku zrealizowano następujące Uchwały Rady Miasta :

1. Uchwała nr XXXV/517/2021 z 28.01.2021 w sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2021 r.

8.5. Dom Pomocy Społecznej 2. Uchwała nr XXXVII/551/2021 z 26.03.2021 w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na 2021 r.
3. Uchwała nr XXXIX/572/2021 z 27.05.2021 w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na 2021 r.
4. Uchwała nr XLIII/611/2021 z 30.09.2021 w sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2021 r.
5. Uchwała nr XLVI/642/2021 z 25.11.2021 w sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2021 r.
6. Uchwała nr XXXIX/575/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.10.2004 roku w sprawie 
nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Ze środków własnych na potrzeby doposażenia gabinetu relaksacyjnego dla 
mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zakupiono fotel masu-
jący oraz 2 rowerki treningowe w celu doposażenia sali gimnastycznej dla 
mieszkańców. 
W lipcu 2021 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Winiarska 26 
powstało Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” – oddział dzienny DPS, któ-
ry przeznaczony został dla 20 uczestników. Na 31.12.2021 roku zajętych było 12 
miejsc w Oddziale Dziennym.
W 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu otrzymał dary żywnościowe 
na łączną kwotę 22.953,47 zł oraz dary w postaci artykułów przemysłowych 
(środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawice itp.) na łączną kwotę 87.121,84 zł. 
W 2021 roku Dom Pomocy Społecznej brał udział w edycji Budżetu Obywa-
telskiego 2022 zgłaszając zadanie: „Aktywny senior – siłownia zewnętrzna 
dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu”, 
w którym uzyskał 1.102 głosy.
W roku 2021 w Domu Pomocy Społecznej realizowane były różnorodne działania 
terapeutyczne zmierzające do aktywizowania mieszkańców, podtrzymywania 
sprawności psychofizycznej oraz mające na celu rehabilitację społeczną. 
W 2021 roku DPS ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce pra-
cował w reżimie sanitarnym. Imprezy okolicznościowo-integracyjne odby-
wały się w bardzo ograniczonym zakresie. Organizowane były również akcje 
wspierające osoby niepełnosprawne jak: akcja pisania „Listów do świętego 
Mikołaja”, akcje wśród dzieci i młodzieży realizowane w formie przekazywa-
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nia upominków, kartek itp. Wsparciem objęci byli wszyscy mieszkańcy DPS.
Poza imprezami kulturalno-oświatowymi, na co dzień DPS oferuje jeszcze 
inne formy terapii, takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia świetlicowe, 
trening funkcji poznawczych, terapia indywidualna (rozmowy, zajęcia w po-
koju mieszkańca), biblioterapia przyłóżkowa, muzykoterapia, a latem także 
spacery oraz gry na świeżym powietrzu. Tymi działaniami objęci są niemal 
wszysccy mieszkańcy DPS. 
W zajęciach biorą udział nie tylko osoby sprawne intelektualnie czy fizycznie, 
ale także osoby nie opuszczające łóżek z powodu choroby, czy osoby z róż-
nymi formami demencji.
Wszelkie działania dostosowane są do możliwości odbioru podopiecznych- 
uwzględniają zainteresowania oraz sytuację zdrowotną. W naszym Domu 
każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie – jest nie tylko biorcą, ale 
przede wszystkim współautorem i realizatorem procesu aktywizacji. Ma on 
możliwość wyboru takiej formy wśród zaoferowanych propozycji, która jest 
dla niego z wielu powodów najlepsza i najbardziej odpowiada jego potrze-
bom. O właściwy dobór proponowanych i przeprowadzonych działań dba 
zespół terapeutyczny, a dokonane ustalenia zebrane są w dokumencie: In-
dywidualny plan wsparcia mieszkańca.
Jesteśmy Domem otwartym na współpracę ze szkołami, uczelniami wyż-
szymi, fundacjami, stowarzyszeniami, czynnie uczestniczymy w życiu miasta, 
biorąc udział w wystawach, imprezach czy wykładach naukowych. Współ-
pracujemy również z wolontariuszami, którzy bardzo chętnie zgłaszają się, 
aby pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym. 
Każdego dnia staramy się służyć naszym mieszkańcom profesjonalną po-
mocą, tworząc programy indywidualnego wsparcia, ale także ciepłą, ser-
deczną, rodzinną atmosferę.
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ka-
liszu  31  grudnia  2021  r.  wynosiła  2.329,  w  tym  1.310  kobiet,  tj.  56,3%.  
Statystyki  te  ujmują  1.495 bezrobotnych  zamieszkałych  w  Kaliszu  (w  tym  
809 kobiet, tj. 54,1%) oraz 834 bezrobotnych mieszkańców gmin należących 
do powiatu kaliskiego, w tym 501 kobiet, tj. 60,1%. 

Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2021 r. (2.329) była 
mniejsza o 183 osoby, tj. o 7,29% w stosunku do stanu z grudnia 2020 r. (2.512).

Analizując stan bezrobocia na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowano 
zmniejszenie liczby bezrobotnych w następujących grupach:

8.6. Powiatowy Urząd Pracy Wzrost wystąpił także w grupie bezrobotnych zaliczanych do osób będą-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

Od stycznia do grudnia 2021 r. zarejestrowano 3.797 osób bezrobotnych. Jest 
to o 222 osoby, tj. o 5,9% mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Najwięcej osób rejestrowało się w październiku (404).

31 grudnia 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych, zwolnionych przez 
zakład  pracy  wynosiła  128 osób,  w  tym  65  kobiet,  tj.  50,8%.  Liczba  ta  jest  
mniejsza o 95 osób, tj. o 82,8% w porównaniu do stanu sprzed roku.

Od  stycznia  do  grudnia  2021  r.  wydatki  z  Funduszu  Pracy  wyniosły  
ogółem 34.111.861,93 zł. Jest to kwota niższa o 57.264.956,67 zł,  od wydatków 
poniesionych w analogicznym okresie 2020 r. (91.376.818,60 zł).
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