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Pan 
Tadeusz Skarżyński
Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  26.08.2021r.  w  sprawie  wygospodarowania  środków
finansowych na  remont  chodnika  biegnącego brzegiem rzeki  Prosny  od ul.  Śródmiejskiej  w rejonie
Mostu Kamiennego do ul. Wodnej uprzejmie informuję jak niżej.

Wspominanie przez Pana Przewodniczącego zadanie nie zostało ujęte w tegorocznym budżecie
Miasta Kalisza jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Programie Budowy i Przebudowy
Dróg Osiedlowych, stąd na chwilę obecną brak jest środków finansowych na jego realizację, a także
brak planów na lata kolejne.

Zaproponowany  remont  odcinka  chodnika,  czy  to  realizowany  osobno  czy  w  ramach
modernizacji ul. Wodnej, z uwagi na lokalizację w obszarze rewitalizacji wymaga w pierwszej kolejności
zabezpieczenia  środków  finansowych  celem  opracowania  niezbędnej  dokumentacji  projektowej
uwzględniającej między innymi zalecenia i wytyczne Konserwatora zabytków. 

Mając  na  uwadze  zasadność  wniosku,  podjęte  zostaną  starania  celem  umieszczenia  zadania
(polegającego  na  modernizacji  ul.  Wodnej  wraz  z  przedmiotowym  odcinkiem  chodnika)  w  planie
wydatków majątkowych Miasta Kalisza na 2022 rok, co najmniej w zakresie umożliwiającym zlecenie
opracowania dokumentacji technicznej. Podkreślić jednak należy, że ostateczną decyzję w tej kwestii
(w postaci  stosownej  uchwały)  podejmować  będzie  Rada  Miasta  Kalisza  biorąc  pod  uwagę  między
innymi możliwości finansowe Miasta oraz występujące inne potrzeby inwestycyjne.

Równocześnie informuję, że Zarząd Dróg Miejskich na bieżąco monitoruje stan nawierzchni ulic
w Kaliszu  w  tym  przedmiotowego  chodnika.  W  przypadku  pojawienia  się  ubytków  zagrażających
bezpieczeństwu ruchu pieszych lub w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia,  podejmowane będą
działania mające na celu poprawę komfortu użytkowania przedmiotowego odcinka chodnika.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

Wyremontowane z sukcesem, zostały kaliskie Planty. Miejsce to odzyskało swój 
urok, a po poprawie stanu bezpieczeństwa będzie z pewnością cieszyć się jeszcze 
większa popularnością wśród Kaliszan. Jednocześnie dobiega końca remont ciągu ulicy 
Śródmiejskiej. W takiej sytuacji naturalnym wydaje się połączenie tych inwestycji poprzez 
remont odcinka chodnika nad brzegiem rzeki Prosny od Mostu Kamiennego i ulicy 
Śródmiejskiej do ulicy Wodnej, a w przyszłości remont ulicy Wodnej do mostu i 
wyremontowanej ulicy Chopina. W związku z tym zadaje pytanie:
- Czy możliwe jest wygospodarowanie środków na zaplanowanie a następnie realizację 
remontu krótkiego odcinka chodnika biegnącego nadbrzeżem Prosny od Mostu 
Kamiennego do kaliskich Plant?
Nadmienię że wiem z odpowiedzi na poprzednie interpelacje, że Związek Miast Polskich 
wyliczył, w związku ze zmianami w polityce podatkowej, mających na celu pozostawienie 
większych pieniędzy w zasobach podatników, spadek dochodów miasta Kalisza, jednak 
uważam że taka inwestycja jest ważna i wpłynęła by korzystnie na obraz kaliskiego 
Śródmieścia. 

Z wyrazami szacunku.

Tadeusz Skarżyński


