
 
 

 

 

Kalisz, dnia 2 października 2020 r. 

BBA.0003.2.2020 

Pan 

Łukasz Włodarek 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Odpowiadając na Pana Radnego interpelację z dnia 19 września 2020 r. dotyczącą propozycji 

umieszczenia licznika zadłużenia miasta Kalisza na oficjalnej stronie internetowej miasta informuję, 

że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kalisza udostępniona jest informacja 

o zadłużeniu Miasta Kalisza: 

1. W zakładce: Majątek publiczny /Ciężary publiczne znajduje się Sprawozdanie Rb-Z o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu 

terytorialnego, które sporządzane jest wg stanu na 31 marca 2020 r., 30 czerwca 2020 r., 

30 września 2020 r., 31 grudnia 2020 r. Niniejsze sprawozdanie ilustruje jak w okresie 

kwartalnym zmienia się stan zadłużenia Miasta; 

2. W zakładce: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta | Uchwały Rady Miasta , w załączniku 

nr 1 do Uchwały Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 ( z późn. zm.) zawarta 

jest informacja o planowanym zadłużeniu na koniec każdego roku budżetowego, na który 

zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe. 

3. W zakładce: Majątek publiczny / Sprawozdania z wykonania budżetu, znajduje się roczne 

sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informację opisową o zadłużeniu Miasta, 

w podziale na obligacje, kredyty i pożyczki. (Zarządzenie Nr 175/2020 Prezydenta Miasta 

Kalisza z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2019 rok.). 

4. W zakładce: Majątek publiczny / Sprawozdania z wykonania budżetu, znajduje się półroczna 

informacja z wykonania budżetu, która również zawiera opisową informację o zadłużeniu 

Miasta. (Zarządzenie Nr 482/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz 



informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). 

Reasumując stwierdzam, że nie ma potrzeby sporządzenia kolejnej informacji o zadłużeniu 

Miasta, gdyż spłaty zaciągniętych zobowiązań zgodnie z umowami następują w okresie kwartalnym, 

a zaciąganie nowych zobowiązań najczęściej odbywa się raz w roku (w IV kwartale) i jest na bieżąco 

aktualizowanie w w/w dokumentach. 

 Prezydent Miasta Kalisza 

 /…/ 

 Krystian Kinastowski 



Łukasz Włodarek 	 	 	 	 	 	 	 Kalisz, 19 września 2020 r.

Radny Rady Miasta Kalisza 


	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 Sz. P. Krystian Kinastowski 

	 	 	 	 	 	 	 Prezydent Miasta Kalisza 


Interpelacja  
w sprawie umieszczenia licznika zadłużenia miasta Kalisza na oficjalnej stronie internetowej 

miasta Kalisza 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 na ostatnim posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, która odbyła się 
16 września 2020 r., zostały opiniowane projekty do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Projekt 
który wzbudził spore kontrowersje dotyczył zakupu licznika długu miasta Kalisza, który miałby 
zostać zainstalowany na terenie miasta, a tym samym informować mieszkańców o zadłużeniu 
Kalisza w czasie rzeczywistym. Projekt przepadł w głosowaniu, a w międzyczasie, jeden z 
członków komisji, złożył wniosek formalny o głosowanie projektu dotyczącego umieszczenia 
licznika zadłużenia na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalisza. Argumentem przemawiającym 
za wdrożeniem powyższego rozwiązania, były - zdaniem radnego - niskie nakłady finansowe. 
Jednakże, wniosek formalny nie przeszedł w głosowaniu (5 głów za przy 5 głosach 
wstrzymujących się). 

	 Dlatego też, mając na względzie fakt, że nie wszyscy kaliszanie mają czas, aby dokładanie 
studiować dokumenty finansowe miasta w zakładce BIP, uprzejmie proszę Pana prezydenta o 
przychylne stanowisko w kwestii propozycji umieszczenia licznika zadłużenia miasta Kalisza na 
oficjalnej stronie internetowej miasta w zakładce BIP, tak aby kaliszanie mieli szybki dostęp do 
informacji dotyczącej kondycji finansowej miasta. 

	 	 


	 	 Łączę wyrazy szacunku 

Łukasz Włodarek 


