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Szanowny Panie Radny,  

w odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że Miasto czterokrotnie 

starało się wyłonić wykonawcę budowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Adama Asnyka. Dwukrotnie nie wpłynęła żadna oferta, dwukrotnie kwoty ofert 

znacznie przewyższały zarówno kwotę zabezpieczoną w budżecie, jak 

i szacunkową wartość zamówienia – nawet o 271 tysięcy złotych.

Galopujący wzrost cen usług i materiałów stanowi znaczący problem 

w planowaniu i późniejszej realizacji zadań inwestycyjnych. Budżet miejski jest 

znacznie nadwyrężony pandemią Covid-19. Dużym wysiłkiem dla finansów Kalisza 

jest także przyjęcie i opieka nad uchodźcami z Ukrainy.

Informuję również, że pozwolenie na budowę ważne jest trzy lata, więc do 

2 sierpnia 2024 roku i jeśli pojawią się możliwości sfinansowania, możliwa będzie 

realizacja zadania w oparciu o dotychczasową dokumentację projektową.

Łączę wyrazy szacunku
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Interpelacja 

w sprawie budowy boiska przy I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka 

w Kaliszu  

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Dnia 29 kwietnia, będąc na zakończeniu roku szkolnego organizowanego przez 

I Liceum Ogólnokształcące, odbyłem wiele rozmów z uczniami tej szkoły, którzy nie kryli 

rozczarowania postawą zarządu naszego Miasta w kwestii budowy boiska na terenie 

szkoły, które miało powstać w 2021 r., a jak dotąd nic się nie dzieje w tej sprawie.  

W budżecie na 2021 r. zabezpieczył Pan kwotę 400 tys. zł na realizację budowy 

boiska na terenie I Liceum Ogólnokształcącego, o podobnych parametrach jak boisko 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy 3-go Maja, które powstało na przełomie 

2018/2019 r. za kwotę około pół miliona złotych. Z dotychczasowych danych 

dotyczących kosztów budowy podobnego boiska, wiadomo było od początku, że kwota 

zabezpieczona na ten cel jest mocno niedoszacowana. 

W związku z powyższym proponuję, aby pochylił się Pan nad tą sprawą 

i zaproponował Radzie Miasta Kalisza, na jednej z najbliższych sesji, zwiększenie 

środków finansowych na to zadanie z puli wolnych środków, które Miasto posiada na 

rachunkach bankowych. 

        Z wyrazami szacunku  

              Eskan Darwich 


