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Szanowna Pani Radna,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  22  lutego  2022  roku  informuję,  że  odpłatność  za  korzystanie
z  obiektu  „Moje  Boisko  –  Orlik  2012”,  zlokalizowanego  przy  ul.  Granicznej  56-58  w  Kaliszu  została
wprowadzona  Zarządzeniem  nr  799/2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  16  grudnia  2021  roku
i  obowiązuje  od  1  stycznia  2022  roku.  Szczegółowe  ceny  określono  w  dziale  XI  cennika,  dostępnego
na stronie www.osir.kalisz.pl w zakładce „Cenniki”. 

Wprowadzenie  odpłatności  za  korzystanie  z  Orlików  było  możliwe  już  w  2019  roku,  jednak  taka
decyzja wówczas  nie  zapadła.  W  wyniku  rosnących  kosztów  eksploatacyjnych  obiektu  w  ostatnim
czasie zdecydowano, że ustalenie opłat jest zasadne i konieczne.

Chciałbym  wyraźnie  podkreślić,  że  wprowadzony  cennik  dotyczy  zorganizowanych  grup,  takich  jak
kluby sportowe, stowarzyszenia, spółki oraz zajęć komercyjnych.

Wszystkie  podmioty,  które  korzystały  z  Orlika,  zostały  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
poinformowane o konieczności  wprowadzenia  odpłatności,  aby  mogły  to  uwzględnić  w  swoich
budżetach na nowy rok.

Opłaty  pobierane  są  przez  Ośrodek  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  Kaliszu.  Są  przeznaczone
m.in. na pokrycie  kosztów  bieżącego  utrzymania  obiektu,  w  tym  rachunków  za  energię  elektryczną
i  wodę,  prace  konserwacyjne  boiska  do  piłki  nożnej  (uzupełnienie  granulatu  EPDM,  szczotkowanie
itp.), utrzymanie czystości, zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

Chciałbym  zapewnić,  że  w  dalszym  ciągu  udostępniamy  obiekt  przy  ul.  Granicznej  56-58  w  Kaliszu
również w formie bezpłatnej. 

W  aktualnym  grafiku  zajęć  są  wskazane  godziny,  w  których  dzieci,  młodzież,  mieszkańcy  Kalisza
mogą korzystać  z  boiska  do  piłki  nożnej,  siatkowej  czy  koszykowej.  Grafik  jest  umieszczony
w gablocie pomiędzy szatniami.

W  przypadku  boisk  "Orlik"  będących  w  zarządach  szkół  na  ul.  Tuwima  4  (Szkoła  Podstawowa  nr  2)
oraz na ul. Częstochowskiej  99  (Zespół  Szkół  Techniczno-Elektronicznych)  zasady  korzystania  nie
uległy zmianie.  Boiska  te  są  udostępnianie  bezpłatnie  w  ramach  zajęć  prowadzonych  przez
animatorów sportowych,  a  także  zorganizowanym  użytkownikom  (kluby  sportowe)  w  porozumieniu
z dyrektorem szkoły.

Dziękuję za zainteresowanie.

Z poważaniem

     Prezydent Miasta Kalisza
        /…/

         Krystian Kinastowski

http://www.osir.kalisz.pl/
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację związaną z kwestią  odpłatności za 

korzystanie z boisk sportowych tzw. „Orlików. 

 W ostatnim okresie czasu zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy Kalisza, 

korzystający z leżących na terenie naszego miasta boisk sportowych tzw. „Orlików” ponieważ 

uzyskali informację, iż planowane jest wprowadzenie,  najprawdopodobniej w tym roku , 

dość dużej odpłatności za możliwość korzystania z  tzw. „Orlików’. Kończy się bowiem 10-

letni okres , w którym samorządy zobowiązane były do utrzymywania tych obiektów.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o informację, czy rzeczywiście planowane 

jest wprowadzenie  przez Prezydenta  odpłatności za korzystnie z „Orlików”, a jeśli tak to z 

jakiego powodu? Proszę również o wskazanie  w jakich stawkach za godzinę lub wejście ma 

kształtować się odpłatność ? Kto będzie pobierał opłaty i na jaki cele będą przeznaczane 

środki uzyskane z odpłatności za korzystanie z „Orlików”. 

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla wielu miłośników piłki nożnej, młodzież bardzo 

chętnie korzysta z „Orlików” , a wprowadzenie odpłatności może zniechęcić wiele osób od 

korzystania z tej formy aktywności fizycznej. 

 

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


