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Pan 
DARIUSZ GRODZIŃSKI 
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pana interpelację  z 18 stycznia 2021 r.  uprzejmie wyjaśniam: 

Wniosek w sprawie zakupu mebli do sali recepcyjnej został złożony przez Wydział

Administracyjno–Gospodarczy  w  dniu  1  września  2020  roku  (oznaczenie  sprawy

WAG.3024.0041.2020,  następnie został  pozytywnie przegłosowany w głosowaniu radnych

Rady  Miasta  Kalisza  uchwała  XXX/441/2020  z  29.09.2020  roku).  Wniosek  był  również

omawiany podczas posiedzeń poszczególnych merytorycznych komisji. 

Po  uzyskaniu  środków  budżetowych,  WAG  uruchomił  i  wdrożył  procedury

przetargowe.  W wyniku  przetargu  została  podpisana  jedna  z  dwóch  planowanych  umów

na dostawę krzeseł i krzeseł fotelowych do sali recepcyjnej.

Dbałość  o  właściwy  wewnętrzny  wizerunek  sali,  jest  m.in.  zadaniem  urzędu,

które wynika z jego celów statutowych. 



Kalisz, dn. 18 stycznia 2020 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Do wiadomości:
Tadeusz Skarżyński
Przewodniczący Rady Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie mebli sali recepcyjnej ratusza.

Mówiąc na komisjach o konieczności przeprowadzenia remontu sali recepcyjnej kaliskiego ratusza
przedstawiano  nam  konieczność  odmalowania  przybrudzonych  ścian,  odnowienia  złoceń  ich
elementów,  konserwacji  zabytkowych  detali  oraz  parkietu  tego  reprezentacyjnego  wnętrza.
Przedstawiano nam możliwość wymiany instalacji eklektycznej, grzewczej czy nagłośnieniowej jakoby
przy okazji. Trudno nie było się z tym obiektywnie zgodzić. 

Różnice zdań jednak wzbudzał już pomysł montowania tam systemu klimatyzacji. Ale kompletnie nie
było niczyjej zgody na wykonanie nowych mebli. O tym dowiadujemy się przeglądając zamówienia
publiczne  ratusza  przy  okazji  obecnej  afery  gabinetowej.  My  jako  radni  nie  chcemy  i  nie
potrzebujemy nowych mebli w sali recepcyjnej. Dotychczasowe, nawet jeśli będą wymagać drobnych
czynności konserwacyjnych, są solidne i dostojne. Bądźmy z nich dumni!

Panie prezydencie proszę anulować to zamówienie i odwołać przetarg. Panie przewodniczący Rady
Miasta Kalisza proszę o wsparcie tego stanowiska. To niemoralne i nieetyczne w czasach gdy wiele
mieszkańców nie może związać „końca z końcem” przeznaczać setki tysięcy złotych na meble dla
władzy.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


