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Szanowny Panie Radny,  

w  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  szkolenia  dla  radnych  
i  pracowników  Urzędu  Miasta  Kalisza  w  sytuacji  zagrożenia  konfliktem  zbrojnym
informuję, że  Miasto  Kalisz  ma  opracowany  –  zgodnie  z  wytycznymi  Wojewody
Wielkopolskiego  –  „Plan  operacyjny  funkcjonowania  miasta  w  warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny”. 

W  przygotowanie  dokumentu  zaangażowani  byli  pracownicy  Wydziału
Zarządzania Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych,  a  w  opracowanie  kart  zadań
operacyjnych naczelnicy  i  pracownicy  większości  komórek  organizacyjnych  urzędu  oraz
kierownictwo  i  pracownicy  jednostek  organizacyjnych  Miasta  Kalisza.  Plan  ten  ma
charakter niejawny i  wgląd  w niego  mają  tylko  i  wyłącznie  osoby mające  poświadczenie
bezpieczeństwa  (dopuszczenie  do  informacji  niejawnych).  W  związku  z  powyższym
nie ma możliwości  przeprowadzenia  szkolenia  dotyczącego  omówienia  zawartych  
w dokumencie działań i sposobu ich realizacji przez Miasto Kalisz.

Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  dopiero  w  sytuacji  bezpośredniego  zagrożenia
konfliktem  zbrojnym  będzie  wydawał  rozporządzenia,  które  w  sposób  jawny  określą
sposób postępowania społeczeństwa w czasie konfliktu.

Ponadto  informuję,  że  kierownictwo  urzędu,  dyrektorzy  jednostek
organizacyjnych miasta,  a  także  przedstawiciele  służb  ratowniczych  przed  pandemią
corocznie  uczestniczyli  w  szkoleniach  obronnych  organizowanych  przez  Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
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INTERPELACJA 
 
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie szkolenia prowadzonego 
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Kalisza.  
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
obecna sytuacja geopolityczna na wschodniej granicy Polski nie napawa nas optymizmem. 
Staramy się myśleć, że zagrożenie rozszerzenia się konfliktu zbrojnego nas nie dotyczy. Niestety, 
ale tego jednak nie wiemy. Widzimy natomiast, jak ważna jest organizacja i zasady postępowania 
w sytuacji totalnego zagrożenia. Myślę , że nikt nie chciałby być taką sytuacją zaskoczony i nie 
wiedzieć jak w danej sytuacji postępować. 
Czy istnieje zatem możliwość, aby podległe Panu Prezydentowi służby, tj. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, przeprowadził dla chętnych radnych, a może nawet chętnych urzędników UM,  
szkolenia z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym.  
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