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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 10 września 2021 roku, podtrzymuję 
swoją poprzednią odpowiedź, że fanpage Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza 
nie jest oficjalnym źródłem informacji Urzędu Miasta Kalisza. Jest natomiast kanałem 
kontaktu z opinią publiczną, z którego Miasto Kalisz korzysta nieodpłatnie na 
podstawie porozumienia  zawartego z Krystianem Kinastowskim piastującym urząd 
Prezydenta Miasta Kalisza. Fanpage Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza jest 
bardzo popularny, ma szeroki zasięg i dociera do wielu kaliszan. Jest wykorzystywany
przez Urząd do komunikowania opinii publicznej o pracy Urzędu Miasta, 
o prowadzonych inwestycjach oraz o wydarzeniach społecznych i kulturalnych 
w mieście. Służy do kontaktu z mieszkańcami, konsultacji, zbierania opinii. 
Udostępniane są na nim materiały informacyjne Urzędu Miasta 
oraz promujące Miasto Kalisz w przystępnej dla odbiorców formule. 

Odpowiadając na Pańskie pytania zawarte w interpelacji informuję, że:
1. Pracownicy Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza przygotowują materiały 

na temat pracy samorządu - Urzędu Miasta Kalisza, prezydenta Miasta Kalisza 
i jego zastępców, jednostek podległych, wydarzeń organizowanych przez 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Są one publikowane na oficjalnej 
stronie miasta kalisz.pl, w kanałach społecznościowych – w tym na profilach 
fb Kalisz. Dopisz swoją historię, Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza  
oraz rozsyłane do mediów jako informacje prasowe. 

2. Informacja o ilości i wysokości premii i nagród otrzymanych w tej kadencji 
przez pracowników Kancelarii Prezydenta Miasta oraz argumentacji ich 
przyznania została ujęta w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

3. Na stronie internetowej kalisz.pl publikowane są zdjęcia wykonywane przez 
pracowników Kancelarii Prezydenta Miasta, innych wydziałów Urzędu Miasta, 
organizatorów opisywanych wydarzeń. Są one także publikowane w kanałach 
społecznościowych oraz udostępniane radnym, parlamentarzystom, 
przedstawicielom stowarzyszeń, uczestnikom uroczystości miejskich i innych 
wydarzeń oraz wielu innym osobom. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

4. Miasto Kalisz, w tym Kancelaria Prezydenta Miasta, czasami zleca usługi 
w zakresie wykonywania filmów czy fotografii. Są one wykorzystywane w celu
promocji miasta: publikowane na oficjalnej stronie miasta kalisz.pl, w kanałach 
społecznościowych – w tym na profilach fb Kalisz. Dopisz swoją historię, 
Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza oraz rozsyłane do mediów jako 
informacje prasowe. Zawierane umowy są dostępne w rejestrze umów, na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Z poważaniem
                                                                                                    

Załącznik: Informacja o ilości i wysokości premii i nagród otrzymanych w bieżącej 
kadencji władz Miasta Kalisza przez pracowników Kancelarii Prezydenta Miasta 
wraz z argumentacją ich przyznania. 



Zestawienie

 nagród dla pracowników KPM w okresie od 1.01.2019 do 20.09.2021

Lp. rok Ilość przyznanych 
nagród

Kwota ogółem brutto Uzasadnienie

1. 2019 20 25.900 - Za szczególne zaangażowanie w 
przygotowanie, realizację i 
przeprowadzanie kontroli dla 
niepublicznych jednostek 
organizacyjnych,
- za szczególne zaangażowanie w 
wykonywanie dodatkowych zadań 
związanych z organizacją i 
przeprowadzaniem obchodów Święta 
Miasta,
- za szczególne zaangażowanie w 
przygotowania, realizację oraz 
relacjonowanie wielu wydarzeń 
organizowanych przez KPM,
- za wkład pracy w organizację 
obchodów Święta Rzeki Prosny,
- za dodatkowe zadania przy 
opracowaniu Raportu o stanie gminy,
- za wkład pracy w opracowanie 
nowych materiałów promocyjnych.

2. 2020 10 22.000 - Za wykonywanie dodatkowych 
obowiązków, szczególne 
zaangażowanie w przeprowadzenie 
kampanii informacyjnych i 
promocyjnych organizowanych przez 
KPM oraz za dyspozycyjność
- za opracowanie Raportu o Stanie 
Gminy,
- wykonanie dodatkowych zadań 
związanych z opracowaniem 
graficznym i przygotowaniem folderu 
realizowanego w ramach projektu 
Sustainable Policy RespOnse to Urban 
mobility Transition. 

3. 2021 4 7.500 - Za wykonywanie dodatkowych zadań 
związanych z realizacją kampanii 
#Kalisz w Sercu
- za dodatkowe zadania związane z
opracowaniem Raportu o stanie gminy.



Kalisz, dn. 10 września 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie fanpage Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza cz. 2

W związku z faktem, że fanpage Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza nie jest oficjalnym
źródłem informacji Urzędu Miasta Kalisza, co wynika z odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację,
proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na  jakiej  podstawie  pracownicy  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  godzinach  pracy
przygotowują 
materiały na fanpage Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza?

2. Ile  i  jakich  wysokości  premii  i  nagród  otrzymali  w  tej  kadencji  pracownicy  Kancelarii
Prezydenta
Miasta. Jaka była argumentacja tych premii i nagród?

3. Na  jakiej  podstawie  zdjęcia  ze  strony  internetowej  www.kalisz.pl  są  wykorzystywane  na
fanpagu Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza?

4. Czy na fanpaga’u Krystian Kinastowski - Prezydent Kalisza publikowano materiały opłacane
przez Urząd Miasta Kalisza jak zdjęcia czy filmy, a wykonane przez podmioty zewnętrzne?
Jeśli  tak,  to  kto  je  wykonał,  za  jaką  kwotę  i  na  jakiej  podstawie  opublikowano  je  na
fanpage’u?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


