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Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  dnia  09.09.2021r.,  dotyczącą  rządowego  projektu  udziału
Wielkopolski w podziale unijnych funduszy dla regionów informuję, jak poniżej.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że przez Wielkopolskę Wschodnią, do której kierowane będzie dodatkowe
wsparcie,  należy rozumieć obszar  wybranych powiatów należących do tzw. Podregionu Konińskiego
(powiaty:  Kolski,  Koniński,  Turecki,  Słupecki  oraz  Miasto  Konin).  Wyłącznie  do  tego  obszaru
województwa  wielkopolskiego  skierowany  będzie  Fundusz  Sprawiedliwej  Transformacji
ukierunkowany na  określone  przedsięwzięcia  związane  z  tzw.  sprawiedliwą  transformacją
energetyczną oraz  redukcję  kosztów  społeczno-gospodarczych  tego  procesu  w  regionach
wydobywczych.  Miasto  Kalisz  nie  kwalifikuje  się  zatem  do  przedmiotowego  wsparcia.  Wyjaśnienie
niniejszej kwestii zostało już przekazane Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Kaliskiej m.in. przez Pana Marka
Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 01.09.2021 r. (które Miasto Kalisz
otrzymało „do wiadomości”). 

Pod pojęciem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 należy natomiast rozumieć regionalny
program  operacyjny  wdrażany  na  terenie  Województwa  Wielkopolskiego  w  rundzie  aplikacyjnej
środków  europejskich  2021-2027  w  miejsce  obecnego  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Wsparcie  w  ramach  tego  programu  będzie  kierowane  m.in.  do
jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa.

Na dzień dzisiejszy  nie został  opublikowany jeszcze projekt  ww. programu regionalnego.  Dokument
jest w  fazie  opracowania  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Wielkopolskiego,  który  pełni
funkcje Instytucji Zarządzającej programem. Nie znane są zatem ostateczne warunki, kierunki i  obszary
wsparcia, które zawierał będzie ww. program. Wartym zaznaczenia jest jednak fakt, że w ramach tego
programu (podobnie  jak  ma to  miejsce  w kończącej  się  obecnie  perspektywie  finansowej  środków
europejskich)  na  pewno  wdrażany  będzie  instrument  terytorialny  pn.  „Zintegrowane  Inwestycje
Terytorialne”  (ZIT),  który  obejmie  m.in.  obszar  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej.  Stowarzyszenie
Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  (SAKO)  otrzyma  zatem  wyodrębnione  specjalnie  dla  tego  obszaru
wsparcie finansowe, które będzie rozdzielane wg zapisów (wartości, obszarów i kierunków wsparcia)
strategii rozwoju tego obszaru, którą opracowuje (przy udziale członków stowarzyszenia) Biuro SAKO . 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Na koniec pragnę podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie prowadził jak
dotąd naboru zgłoszeń zadań do ujęcia w programie regionalnym opracowywanym na lata 2021-2027.
Nie  posiadam  obecnie  również  informacji,  czy  takie  dodatkowe  rozeznanie  potrzeb  samorządów
województwa,  zostanie  przeprowadzone.  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Wielkopolskiego  jest
jednak  w posiadaniu  wiedzy  na  temat  przedsięwzięć,  które  w  osądzie  Miasta  charakteryzują  się
strategicznym znaczeniem dla Wielkopolski i wymagają realizacji w nowej rundzie aplikacyjnej środków
UE.  Elektroniczne  karty  takich  przedsięwzięć  zostały  przekazane  przez  Miasto  Kalisz  do  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  już  w  2019  r.  w  momencie  tworzenia  Strategii
Wielkopolska 2030, której założenia ma co do zasady realizować właśnie m.in. ww. program regionalny
(listą  zgłoszonych przedsięwzięć przekazuję w załączeniu). 

                                                                                                                                        

Załączniki:
1. Lista   przedsięwzięć  o  strategicznym  znaczeniem  dla  Wielkopolski,  zgłoszonych  przez  Miasto  Kalisz  do  Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1
Lista  przedsięwzięć o strategicznym znaczeniem dla Wielkopolski, zgłoszonych przez Miasto Kalisz do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
L.p

.
NAZWA PROJEKTU

1. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ul. Budowlanych do granicy Miasta Kalisza”.

2. „Budowa obwodnicy Miasta Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 12”.

3. „Budowa obwodnicy Miasta Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25”.

4. „Budowa połączenia dróg krajowych DK 12 i DK 25 w Kaliszu na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej”.

5. „Budowa połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławska i Al. Wojska Polskiego w Kaliszu”.

6. „Budowa połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką w Kaliszu”.

7. „Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Ks. Jolanty w Kaliszu na skrzyżowanie bezkolizyjne”.

8. „Budowa Muzeum Instrumentów Klawiszowych wraz z salą koncertową Filharmonii Kaliskiej”.

9. „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”.

10.
„Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom komunikacyjnym w Śródmieściu poprzez budowę parkingów podziemnych 
i buforowych”.

11.
„Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi miasta Kalisza poprzez budowę zbiorników retencyjnych oraz 
przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej”.

12. „Rewaloryzacja Głównego Rynku, ulicy Kanonickiej i Nowego Rynku w Kaliszu”.

13. „Przebudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Kalisza (rzeka Swędrnia i rzeka Prosna)”.

14. „Budowa zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”.

15. „Zakup i montaż modułu wytwarzania energii – siłownia wiatrowa o mocy 1,5 MW”.

16. „Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Złotej 68 w Kaliszu”.

17. „Rozbudowa ujęcia wody i dywersyfikacja stref zasilania dla miasta Kalisza i gmin ościennych”.

                                                                                                                  



Zbigniew Włodarek Kalisz, dnia 09 września 2021 r. 	 	 

Radny RM Kalisza  


	 	 	 	 	 	 	 	 Sz. P. Krystian Kinastowski 

	 	 	 	 	 	 	 	 Prezydent Miasta Kalisza 


Interpelacja 
 w sprawie rządowego projektu udziału Wielkopolski w podziale unijnych funduszy dla 

regionów 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracam się  do Pana z zapytaniem o kroki jakie zostały podjęte przez miasto 
Kalisz w kwestii zgłaszania zadań do programu regionalnego o nazwie Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolskiego 2021-2027, ze szgegóplnym uwzględnieniem 
ewentualnych środków przeznaczonych dla Kalisza i Wielkopolski Wschodniej w 
perspektywie finansowej 2021-2027. Powyższa kwestia została wcześniej naświetlona 
przez prezesa TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI KALISKIEJ, Pana Kazimierza 
Wojciechowskiego, w piśmie do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego 
z dnia 10 lutego 2021 r., w piśmie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana 
Marka Woźniaka z dnia 06 sierpnia 2021 r., do wiadomości Starosty Powiatu Kaliskiego, 
Pana Krzysztofa Nosala oraz do Pana, Panie Prezydencie. 

	 Zarząd TPZK apelował do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego o podjęcie działań zabiegających o zwiększenie środków unijnych dla 
Wielkopolski Wschodniej, obszaru który jest wciąż  niedoinwestowany na tle części 
zachodniej i środkowej Wielkopolski z aglomeracją poznańską. 

	 Mając na względzie powyższe, uprzejmie proszę  Pana Prezydenta o 
poinformowanie mieszkańców Kalisza jakie konkretne zadania inwestycyjne zostały 
zgłoszone przez miasto Kalisz do w/w programu. Warto w tym miejscu podkreślić, że na 
liście inwestycji, o których realizację zabiegają kaliszanie jest m.in. nowoczesna, 
wielofunkcyjna biblioteka miejska, dokończenie rewitalizacji i przywrócenie urody parku 



miejskiego, dokończenie budowy zbiornika wodnego (retencyjnego) w Wielowsi 
Klasztornej, jak również budowa obwodnicy Kalisza. Należy również zauważyć, że wielu 
mieszkańców Kalisza oraz powiatu kaliskiego wielokrotnie apelowało o podjęcie kroków 
mających na celu przeprowadzenie rewitalizacji zbiornika retencyjnego znajdującego się 
w miejscowości Szałe. 

	 Jako przykład konstruktywnego i pragmatycznego podejścia do zabiegania o 
środki unijne przeznaczone dla Wielkopolski Wschodniej mogą posłużyć działania 
prezydenta miasta Konina, który w czerwcu br. ogłosił na konferencji prasowej jakie 
zadania inwestycyjne miasto Konin zamierza zgłosić do realizacji. Łączna kwota zadań 
inwestycyjnych dla Konina wynosi około 300 milionów złotych. 


	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łączę wyrazy szacunku 

	 	 	 	 	 	 	 	 Zbigniew Włodarek

	 	 	 	 	 	 	 



