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W  odpowiedzi  na  Pana  Interpelację  z  dnia  15.02.2021r.,  dotyczącą  zadania  pn.
„Szczypiornicki kompleks boisk sportowych”  uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Miasto  Kalisz  nie  dysponuje  obecnie  dokumentacją  projektową  dla  wspominanego
przez Pana przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy w budżecie miasta nie ma wolnych środków
finansowych, które można byłoby przeznaczyć na realizację zadania w roku 2021. Z chwilą
pojawienia  się wolnych środków rozważone zostanie  zabezpieczenie  kwoty niezbędnej  na
opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania,  która  pozwoli  w przyszłości  je
zrealizować.

Informuję jednocześnie, że realizacja niniejszego zadania (opracowanie dokumentacji
budowalnej  oraz  roboty)  stanowi  przedmiot  wniosku  o  uzyskanie  środków  Funduszu
Przeciwdziałania  COVID-19  dla  gmin  z  przeznaczeniem  na  inwestycje  realizowane
w miejscowościach,  w  których  funkcjonowały  zlikwidowane  państwowe  przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej.  Wyżej  wymieniony wniosek został  złożony w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim  w  Poznaniu  (nabór  trwał  do  dnia  12  lutego  2021  r.).  W  chwili  obecnej
przedmiotowy wniosek podlega weryfikacji. W sytuacji pozyskania wnioskowanych środków
Miasto Kalisz niezwłocznie przystąpi do realizacji przedmiotowego zadania. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności  osiedla Szczypiorno pragnę
podkreślić, iż na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów przy ul. 25 Pułku Artylerii
4-8, w bieżącym roku rozpocznie się realizacja zadania polegająca na budowie sali sportowej.
Na ten cel miasto posiada środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2021 i 2022. 

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.



Kalisz, dn.15 lutego 2021 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się do Pana Prezydenta ponownie z interpelacją ws. zadania pn. „Szczypiornicki kompleks

boisk sportowych", które było jednym ze zwycięskich projektów podczas głosowania w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Od  czasu  mojej  poprzedniej  interpelacji  w  tym  temacie,  jestem  w  ciągłym  kontakcie

z władzami miasta oraz odpowiednimi wydziałami. Dlatego bardzo liczę, że być może w najbliższym

czasie, pojawi się możliwość, by wspomniany projekt wszedł w fazę realizacji. Taki pełnowymiarowy

kompleks boiskowy ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą i zapleczem, doskonale służyłby

lokalnej społeczności, ale również pozwoliłby na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z całego

miasta (np. treningi piłkarskie). Potwierdzeniem tego zapotrzebowania, jest popularność, jaką cieszy

się kompleks na osiedlu Majków.

W związku z powyższym, proszę o następującą  informację: 

Czy obecnie podejmowane są stosowne działania, na rzecz realizacji zadania pn. „Szczypior-

nicki kompleks boisk sportowych" oraz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania lub po-

zyskania środków na ten cel ?

Z poważaniem

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


