
WRI.0003.40.2018                      Kalisz, dnia 08.01.2019r.

                                                                                          Szanowna Pani
Barbara Oliwiecka
Radna
Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  Pani  Interpelację  z  dnia  27.12.2018r.  w  sprawie  siedziby  Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych, informuję co następuje.

Ad. 1. Ile kosztowało przygotowanie projektu nowego ośrodka na ul. Domowej i z jakich źródeł
było finansowane wykonanie tego projektu?

Z  wyłonionym  Wykonawcą  na  wykonanie  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  na
budowę nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu przy ul.
Domowej 5-11 w czerwcu 2018 r. Miasto Kalisz podpisało umowę na kwotę 127.920,00 PLN. Na ten
cel zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatu  w wysokości 175.000,00 PLN. Ponadto, na
realizację  przedmiotowego  projektu  Miasto  uzyskało  dofinansowanie  z  budżetu  Wojewody
Wielkopolskiego w wysokości  50  % kosztów zadania  tj.  63.960,00  PLN.  Warunkiem przyznania
dotacji było wykonanie i rozliczenie  projektu do końca 2018 r.

Ad. 2.  Czy obok ewentualnego rozważenia nowej lokalizacji szkoły w budynku na ul. Jasnej, po
Komendzie  Miejskiej  Policji,  przychyli  się  Pan  do  rozważenia  innych  możliwości
lokalizacji np. w budynku po biurowcu KLA na ul. Majkowskiej?

Budynek  byłej siedziby KLA zlokalizowany przy ul. Majkowskiej  o powierzchni zabudowy
około 315 m2 posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Biorąc pod uwagę zakres istniejącego Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 zlokalizowanego przy ul. Kordeckiego 19, w skład którego
wchodzi przedszkole (ok. 17 dzieci), szkoła podstawowa i technikum (70 uczniów),  internat (obecnie
z  internatu  korzysta  ok.  60  dzieci),   pomieszczenia  do  zajęć  indywidualnych,  pomieszczenia
administracyjno – biurowe szkoły, zaplecze gastronomiczne (kuchnia, stołówka)  i jego powierzchnię
użytkową  ok. 4500,00 m2 nie sposób przenieść tej placówki do budynku byłego biurowca KLA przy
ul.  Majkowskiej  nie  rozbudowując  tego  obiektu.  Ponadto,  konieczna  jest  kompletna  przebudowa
istniejącego  budynku  pod  kątem  instalacji  elektrycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego  ogrzewania,  termomodernizacji,  dostosowania  całego  obiektu  do  wymogów
przeciwpożarowych. Należałoby również uwzględnić rozbudowę o budynek sali gimnastycznej, której
obecna placówka  usytuowana przy ul. Kordeckiego nie posiada czy boisko szkolne i plac zabaw dla
dzieci. Nieruchomość przy ul. Majkowskiej o powierzchni 0.2076 ha w znaczący sposób ogranicza
zakres rozbudowy. Pragnę również podkreślić, iż jest ona mniejsza od nieruchomości analizowanych



pod  kątem  możliwości  lokalizacji  nowego  obiektu  Specjalnego  Ośrodka  –  Szkolno  –
Wychowawczego Nr 2 .

Dziękuję Pani za zainteresowanie się powyższą sprawą.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski




