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Pan Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny, 

w  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  dnia  15  lipca  2022  r.,  dotyczącą  projektu  Miasta  Kalisza
zakwalifikowanego  do  wsparcia  finansowego  w  ramach  trzeciej  edycji  „Rządowego  Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” informuję, jak poniżej.

W  ramach  trzeciej  edycji  „Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Programu  Inwestycji  Strategicznych”
przedmiotem  wniosków  o  dofinansowanie  mogły  być  przedsięwzięcia  planowane  do  realizacji  przez
jednostki samorządu  terytorialnego  na  obszarze  których  funkcjonowały  zlikwidowane  państwowe
przedsiębiorstwa  gospodarki  rolnej  (PGR).  Na  terenie  Miasta  Kalisza,  zgodnie  z  potwierdzeniem
otrzymanym z Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa (Oddziału Terenowego w Poznaniu) dawne PGR
znajdowało  się  w  obecnym  obrębie  ewidencyjnym  151  Szczypiorno.  Na  przedmiotowym  obszarze
zaplanowano  zatem  realizację  projektu  pn.  „Budowa  kortów  tenisowych  "CALISIA"  w  Kaliszu”,  który
został zgłoszony do trzeciej edycji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”,
a następnie został  pozytywnie oceniony i  w konsekwencji  zakwalifikowany do przedmiotowego wsparcia
finansowego.

          

Informuję  jednocześnie,  że  nie  ma  możliwości  dokonania  korekty  przedmiotu  wniosku,  który
uzyskał wsparcie  w  ramach  przedmiotowego  naboru  wniosków  o  dofinansowanie.  Wskazują  na  to
chociażby zapisy  samego  Regulaminu  naboru,  zgodnie  z  którymi  nazwa  i  opis  inwestycji
przedstawione we wniosku muszą być tożsame z nazwą i opisem inwestycji zamieszczanymi w dokumentach
realizacyjnych (tutaj przede wszystkim dokumentacja postępowania zakupowego).
  
Odpowiadając  na  drugie  pytanie  uprzejmie  informuję,  że  panele  fotowoltaiczne  zostały  zamontowane,
między innymi, na budynkach:

Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a,
Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,
Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34,



Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Pułaskiego 52,
Przedszkola Publicznego Nr 9 przy ul. Handlowej 4,
Przedszkola Publicznego Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a,
Przedszkola Publicznego Nr 20 przy ul. Chełmskiej 6,
Przedszkola Publicznego Nr 27 przy ul. W. Reymonta 29,
Przedszkola Publicznego Nr 30 przy ul. Legionów 29.
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarska 26,
Domu Dziecka przy ul. Skarszewska 3. 

W roku poprzednim przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków przy ulicy Kościuszki 1a
oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ulicy Kordeckiego 17a, na których również zamontowano
panele fotowoltaiczne. Na terenach zarządzanych przez spółki miasta Kalisza:
Kaliskich Linii  Autobusowych przy ulicy Wrocławska 30-38, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o na terenie siedziby firmy przy ul. Nowy Świat 2a  w Kaliszu, Stacji Uzdatniania Wody Lis przy
ul. Nad Prosną , Pompowni wody przy ul. Smolnej.
Miasto  Kalisz  nadal  jest  właścicielem  138  instalacji  solarnych  i   329  instalacji  fotowoltaicznych,  
które  zostały  zrealizowane  przez  miasto  w  ramach  projektu  ,,Poprawa  jakości  powietrza  poprzez
zwiększenie udziału  OZE w wytwarzaniu  energii  na  terenie  miasta  Kalisza”  w ramach WRPO w latach
20214-2020.

Zakładając,  że  cała  kwota  w/w zadania  zostałaby przeznaczona na odnawialne źródła  energii,  nie  mając
wiedzy  na  temat  możliwości  i  potencjalnych  rozwiązań  technicznych,  wskazanie  hipotetycznych
oszczędności obarczone byłoby zbyt dużym błędem rachunkowym.
Jednocześnie  pragnę  zauważyć,  że  w  dobie  kryzysu  energetycznego  spowodowanego  działaniami
wojennymi prowadzonymi  przez  Federację  Rosyjską  na  terenie  Ukrainy,  nie  powinniśmy  zapominać  
o innych zadaniach własnych miasta, które obszernie definiuje art.7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 poz.559).  
Pragnę  zauważyć,  że  w  każdym  roku  budżetowym  realizowane  są  zadania  zmierzające  
do oszczędzania energii końcowej, a w wielu z nich wykorzystywane są odnawialne źródła energii.

                                                                                                                       w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
    Wiceprezydent Miasta Kalisza 



Zbigniew Włodarek	 	 	 	 	 	 	 Kalisz, 15 lipca 2022 r. 

Radny Rady Miasta Kalisza  


	 	 	 	 	 	 	 	 Sz. P. Krystian Kinastowski 

	 	 	 	 	 	 	 	 Prezydent Miasta Kalisza 


Interpelacja 
 w sprawie dofinansowania z Polskiego Ładu 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracam się  do Pana z zapytaniem czy miasto Kalisz może dokonać korekty 
wniosku o bezzwrotne dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 
Informacja o otrzymaniu przez Miasto Kalisz 8 milionów złotych na budowę kortów 
tenisowych, wywołała falę dyskusji na temat uszeregowania pod względem ważności, 
inwestycji strategicznych dla naszego miasta. Wielu mieszkańców (w dobie zawrotnie 
rosnących kosztów nośników energii i szalejącej inflacji), dopytuje się i głośno zastawania 
nad sensownością inwestowania tak dużej puli środków w obiekt sportowy. 

	 Korzystając z okazji, proszę Pana Prezydenta o przedłożenie wykazu jednostek i 
budynków w zasobie miasta, na których są zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz 
jakie oszczędności można byłoby poczynić na zużyciu energii w skali roku, gdyby 
powyższą kwotę dotacji całkowicie przeznaczyć na odnawialne źródła energii w postaci 
paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków, które są majątkiem 
własnym miasta (żłobki, przedszkola, szkoły, spółki miejskie, obiekty sportowe, etc). 

	 Będę Panu bardzo wdzięczny za przedstawienie mieszkańcom Kalisza, 
przybliżonych wartości. 


	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łączę wyrazy szacunku 

	 	 	 	 	 	 	 	 Zbigniew Włodarek


