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Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  9.02.2022  r.  w  sprawie  zabezpieczonych  środków
finansowych  w  budżecie  Miasta  Kalisza  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji
proekologicznych uprzejmie informuję, że:

Miasto Kalisz dofinansowywuje lub finansuje w całości nw. działania proekologiczne:

I. Zmiana ogrzewania.

Uchwała Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji
proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty  niezaliczone  do  sektora  finansów
publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będące  gminnymi  lub
powiatowymi osobami prawnymi.

Od 2022 r. wnioski składa się w dwóch terminach:

I termin – 2 stycznia -31 marca, II termin – 1-31 lipca.

1. Wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania.

2. Umowy zawarto z 21 beneficjentami.

3. Określenie  brakujących  środków  finansowych  w  2022  r.  będzie  możliwe  po
zakończeniu naboru wniosków w I i II terminie.

4. W marcu zostanie uruchomiona kolejna tura środków w celu realizacji umów.

II. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza nr XXII/298/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Kalisza.
Miasto  Kalisz  dla  osób  fizycznych  finansuje  w  100  %  koszt  demontażu,  transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 
Wnioski przyjmowane są od 2 stycznia do 30 września danego roku.

1. Wpłynęły 4 wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta Kalisza.
2. Trwa  postępowanie  mające  na  celu  wyłonienie  wykonawcy  usługi  pod

nazwą:  ,,Usuwanie,  w  tym  demontaż,  transport  i  unieszkodliwienie  wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Kalisza”.



3. Zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł powinny
wystarczyć na realizację zadania.

4. Określenie  całkowitego  zapotrzebowania  na  środki  finansowe  potrzebne  na
wykonanie zadania będzie możliwe po zakończeniu naboru wniosków.

III. Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej.

Uchwała Nr  XXXVII/549/2021  Rady Miasta Kalisza z  dnia  26  marca  2021  r.
w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów
inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty  niezaliczone  do  sektora
finansów publicznych oraz jednostki  sektora finansów publicznych będące gminnymi
lub powiatowymi osobami prawnymi.
Od 2022 r. wnioski składa się w dwóch terminach:
I termin – 2 stycznia -31 marca, II termin – 1-31 lipca.

1. Zarejestrowano 6 wniosków.
2. Umów dotychczas nie zawarto.
3. Zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe w kwocie 92.500,00 zł powinny

wystarczyć na realizację wszystkich umów.
4. Określenie  całkowitego  zapotrzebowania  na  środki  finansowe  będzie  możliwe  po

zakończeniu naboru wniosków w I i II terminie.

IV. Ochrona zasobów wodnych.

UCHWAŁA NR XXXVII/548/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r.
w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  zadań  służących  ochronie
zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
Wnioski składa się w terminie od 1 lutego do 31 marca.

     1. Wpłynęło 14 wniosków.
     2. Umów dotychczas nie zawarto.
     3. Określenie  brakujących  środków  finansowych  w  2022  r.  będzie  możliwe  po     

zakończeniu naboru wniosków.

    
                                                                                            Prezydent Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski       



Kalisz, dn. 09.02.2022 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na dofinansowanie
kosztów inwestycji proekologicznych 

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z licznymi prośbami kaliszan, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie

do  kosztów  inwestycji  proekologicznych,  a  z  którymi  UM  nie  podpisuje  umowy

z  powodu  braku  środków  finansowych  w  tegorocznym  budżecie,  bardzo  proszę

o udzielenie informacji na następujące pytania:

 ile  wniosków  jest  już  zarejestrowanych  na  dofinansowanie  kosztów

proekologicznych,

 z iloma wnioskodawcami podpisano umowę,

 ile środków finansowych brakuje w budżecie 2022 roku, tak aby pokryć

wszystkie wnioski kaliszan, 

 kiedy dostępne będą środki finansowe dla pozostałych wnioskodawców?

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


