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Pan

Dariusz Grodziński

Radny

Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,  

w  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  ws.  finansowania  z  budżetu  miasta
badań opinii publicznej  informuję,  że  Miasto  Kalisz  nie  zlecało  żadnych  –  jak  to
Pan określił – badań  politycznych.  Samorząd  nie  jest  partią  polityczną,  dlatego
nie zleca tego typu sondaży. 

Umowa,  którą  Pan  wskazał  dotyczyła  realizacji  projektu  Barometr  kaliski.
W  jego  ramach  firma  realizująca  zadanie  badała  preferencje  mieszkańców
Kalisza w zakresie rozwoju  miasta,  realizowanych  przedsięwzięć  czy
najważniejszych problemów  do  rozwiązania.  Wiedza  na  ten  temat  jest  dla
każdego samorządu  kluczowa  pod  względem  planowania  działań  na  przyszłość.
Pozwala bowiem  na  budowanie  miasta,  które  będzie  spełniać  potrzeby
mieszkańców. 

Zgodnie  z  prośbą  Pana  Radnego  załączam  podpisywaną  elektronicznie
umowę z Ogólnopolską  Grupą  Badawczą  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.
Informuję ponadto,  że  zgodnie  z  §  4,  pkt.  2  przedmiotowej  umowy,  wykonawca
przekaże raport  końcowy,  zawierający  wyniki,  nie  później  niż  16  grudnia  2022  roku.
Obecnie Urząd  Miasta  Kalisza  nie  dysponuje  jeszcze  tym  raportem,  dlatego  nie
jestem w stanie go Panu przekazać.                                                                            

Łączę wyrazy szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza





















Kalisz, dn. 15 lipca 2022 r. 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja w sprawie finansowania z budżetu miasta badań opinii publicznej. 
 
W czerwcu jeden mieszkaniec zgłosił mi fakt, przeprowadzenia z nim wywiadu telefonicznego, 
celem zbadania opinii publicznej, dotyczącego oceny i poparcia dla władz Kalisza i ich działań. Nie 
było to przedmiotem mojego wielkiego zainteresowania, ponieważ zdarzają się przypadki zleceń 
badań przez partie lub polityczne stowarzyszenia, a czasem przez media. 
 
Znajdując na początku lipca chwilę czasu, postanowiłem przeanalizować ostatni rejestr wydatków 
miasta. Znalazłem tam pod pozycją 150, mowę numer UA/15/KPM/2022 z Ogólnopolską Grupą 
Badawczą Sp. z o.o., realizującą sondaże polityczne na zlecenie wielu partii, rządu i mediów, na 
kwotę prawie 80 000 zł.  
 
Kojarząc te dwa zagadnienia ze sobą zdobyłem dodatkowe informacje od mieszkańców Kalisza, 
że byli przez tą sondażownie wypytywani m.in.: o zadowolenie z prezydenta, ocenę pracy radnych, 
ocenę działań prezydenta w różnych sferach życia, a nawet preferencje partyjne i zamiar 
głosowania gdyby wybory miały się odbyć teraz.  
 
Ogromna kwota na te badania nie jest adekwatna do stawek za badania lokalne, które ja dotąd 
znałem. Żaden pretekst, nawet rzekome opracowywania nowych „strategii miejskich”, nie 
uzasadnia także finansowania badań swojego poparcia i konkurencji politycznej z pieniędzy 
budżetowych.  
 
W mojej opinii pojawia się wątpliwość, czy aby zlecanie z pieniędzy Kaliszan badań politycznych 
nie jest kolejnym nadużyciem władzy i urzędu prezydenta, wpisujące się w taki trend jak: reklamy 
na autobusach KLA, reklamy na samochodach urzędowych, nieustanne sesje fotograficzne, 
gabinet za prawie ćwierć miliona złotych z ominięciem przepisów dotyczących przetargów 
publicznych, czy najnowsza limuzyna Volvo S90? 
 
W związku z powyższym proszę o w/w kopie umowy, miedzy miastem Kalisz a OGB Sp. z o.o. , 
wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami, a także wyniki oraz pełny raport z przeprowadzonych 
badań.  
 
 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 


