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   Szanowny Panie Radny,
W odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  8  listopada  2021  roku  w sprawie

działalności  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska,  jej  budżetu,  części  składowych,
składek  poszczególnych  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  kosztów  utrzymania
uprzejmie informuję, zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować
interpelacje  i zapytania  do  wójta  (Prezydenta  Miasta).  Stowarzyszenie  Aglomeracja  Kalisko-
Ostrowska jest stowarzyszeniem utworzonym przez gminy i powiaty regionu. Zgodnie z art. 84
ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym stowarzyszenie to jest tworzone w celu wspierania idei
samorządu  terytorialnego  oraz  obrony  wspólnych  interesów.  Ponadto,  w  odniesieniu  do
stowarzyszenia  zastosowanie  znajdują  przepisy  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach  z  dnia
7 kwietnia  1989  roku  (Dz. U.  1989  Nr  20  poz.104).  Zgodnie  z  art.  2,  Stowarzyszenie
samodzielnie określa  swoje  cele,  programy  działania  i  struktury  organizacyjne  oraz  uchwala
akty wewnętrzne  dotyczące  jego  działalności.  Mając  na  uwadze  powyższe  Prezydent  będący
organem  wykonawczym  nie  ma  kompetencji,  aby  udzielić  odpowiedzi  na  pytania  stawiane
w interpelacji. 

Członkami  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska  są  24  samorządy
z południowej  Wielkopolski,  tj.  2  miasta,  6  gmin  miejsko-wiejskich,  13  gmin  wiejskich
i 3 powiaty. 

Zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Kalisko-Ostrowska
stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  oraz  wykonuje  zadania  w  imieniu  własnym i  na
własną odpowiedzialność. 

Zgodnie z § 36 Statutu Stowarzyszenia Roczna składka członkowska ustalana jest według
kryterium ludnościowego dla: 
1)  gmin będących Członkami Stowarzyszenia  jako iloczyn liczby  mieszkańców gminy według

ostatnich dostępnych danych GUS i stawki bazowej, 
2)  powiatów  będących  Członkami  Stowarzyszenia  jako  iloczyn  20%  liczby  mieszkańców

powiatu według ostatnich dostępnych danych GUS i stawki bazowej.
Stawkę  bazową  oraz  wysokość  składki  członkowskiej  i  termin  jej  uiszczania  określa  się
w drodze uchwały Rady AKO odrębnie na każdy rok budżetowy.  W przypadku nie uchwalenia
wysokości  składki  członkowskiej  na  dany  rok  budżetowy  obowiązuje  składka  z  roku
poprzedniego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada AKO na wniosek Zarządu 

 



Stowarzyszenia  może  podjąć  uchwałę  o  nałożeniu  na  Członków Stowarzyszenia  dodatkowej
składki w ciągu roku budżetowego lub uchwałę o obowiązku wniesienia składki za kolejny rok
budżetowy w trakcie bieżącego roku budżetowego.

Mając  na  uwadze  powyższe  Prezydent  Miasta  Kalisza  jako reprezentant  Miasta  Kalisza
w Stowarzyszeniu nie jest właściwym adresatem pytań zawartych w Pańskiej interpelacji. 

    Z poważaniem
    Prezydent Miasta Kalisza 

  /…/
Krystian Kinastowski



Kalisz, dn. 08 listopada 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Jaki jest budżet SAKO i jakie są jego części składowe jeśli chodzi o wpływy? Ile wynosi składka
poszczególnych JST?

Jakie są koszty rodzajowe SAKO? Ile wynosi utrzymanie biura, w tym także koszty osobowe, ile
jest etatów oraz jak kształtuje się siatka płac na poszczególnych stanowiskach?

Biuro  SAKO  wynajmowane  jest  na  rynku  komercyjnym  o  powierzchni  kilkuset  metrów
kwadratowych. Jaki jest koszt tego wynajmu? Czy ta powierzchnia nie jest zbyt wielka jak na mały
zespół biura SAKO? Czy jest możliwość skorzystania z lokali  komunalnych którejkolwiek JST za
mniejsze pieniądze?

SAKO nie upublicznia - bo nie musi - rejestru umów. Czy mogę otrzymać taki rejestry za lata 2019,
2020 i 2021 na stan na koniec października, w kształcie i zakresie jaki upublicznia Urząd Miasta
Kalisza w BIP? 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


