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Pan

Artur Kijewski

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając  na  interpelację  z  24  czerwca  br. dotyczącą  wprowadzenia  zmian

w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że przedstawione propozycje

zostaną  poddane  szczegółowej  analizie  przed  rozpoczęciem  kolejnej  edycji  Budżetu

Obywatelskiego Miasta Kalisza.

Dziękuję za zaangażowanie i zainteresowanie tematyką Budżetu Obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku

           Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski  



Kalisz, dn. 24 czerwca 2022 r. 

 

 

       Pan 

       Krystian Kinastowski  

       Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

w związku z zakończoną weryfikacją projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023 w Kaliszu, 

podczas ich opiniowania przez komisje Rady Miasta pojawiło się kilka tematów 

wzbudzających kontrowersje nie tylko u radnych, ale i wśród mieszkańców miasta. Dotyczyły 

one w dużej mierze kryterium ogólnodostępności, gdzie jedne projekty w ocenie urzędu je 

spełniały, a inne nie. Przykładem takich propozycji są wycieczki, które zdaniem wielu bardzo 

mocno zawężają dostępność dla dużej liczby mieszkańców oraz inne projekty skierowane do 

wąskich grup. 

Zbudowany w ramach takiego budżetu plac zabaw, chodnik itp. nie budzą raczej żadnych 

uwag, co do ich dostępności dla szerokiej grupy osób. Dlatego wielu mieszkańców tak 

właśnie postrzega zasadność i ideę budżetu obywatelskiego, jako działania służące ogółowi. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją dotyczącą: 

analizy i rozważenia na przyszłość zmian w budżecie obywatelskim, które pozwolą 

uniknąć przy propozycjach projektów kontrowersji, związanych z wąskim zakresem 

ich dostępności itp. problemów. Zapewne należałoby to przekonsultować z radnym 

miasta, radami osiedli, by mieć właściwy materiał przed podjęciem konkretnych decyzji.  

Może warto rozważyć, wzorem ogólnomiejskich projektów zielonych, wprowadzenie 

podobnych zielonych propozycji na osiedlach, gdyż mieszkańcy bardzo sobie cenią tego 

typu działania, a te z kolei jak najbardziej służą szerokiemu ogółowi osób. Możliwe by było 

też poszerzanie takiego dedykowanego katalogu o inne dziedziny w danych edycjach 

budżetu, jak np. bezpieczeństwo, infrastruktura rekreacyjno – sportowa itd. 

 

  Z poważaniem 

                      

                Artur Kijewski 

   

                 Radny Miasta Kalisza 

 

 


