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  Kalisz, 9 sierpnia 2022 r.

Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z 28 lipca 2022 r. przekazuję informacje dotyczące realizacji

inwestycji  pn.:  „Naturalny  plac  zabaw  w  Parku  nad  Krępicą”,  „Regulacja  koryta  cieku

wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza” oraz „Regulacji wód i kształtowanie nowego

koryta  cieku  naturalnego  Krępicy  na  całej  regulowanej  długości,  tj.  w km od  0+000  do

5+872,4 biegu koryta”.

Zakres  i  forma dokumentacji  projektowej  „Naturalnego placu  zabaw w Parku nad

Krępicą” tworzony był w ścisłym porozumieniu z Wnioskodawcą. W oparciu o wyjściowy

projekt w dniu 11.07.2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe, w odpowiedzi na które wpłynęła

jedna oferta z ceną 184.500,00 zł, co przewyższa zakładany budżet o 80%. W związku z tym

postępowanie zostało unieważnione.  Środki przeznaczone na realizacje zadania po odjęciu

kosztów dokumentacji i szacowanych kosztów nadzoru inwestorskiego to 102.005,00 zł.

Rezerwa  finansowa  uruchamiana  jest  indywidualnie  do  zapotrzebowania

i wystarczających środków. Rozdział 8 §8 pkt 20 i 21 przyszłorocznego regulaminu Budżetu

Obywatelskiego brzmi: 

„Jeżeli  oferta na realizację wybranego projektu przewyższa o 20-35% kwotę,  jaką Miasto

Kalisz przeznaczyło na jego realizację, decyzję o jego realizacji podejmie Prezydent Miasta

Kalisza”;

„Jeżeli  oferta  na  realizację  wybranego  projektu  jest  wyższa  niż  35% kwoty,  jaką  Miasto

Kalisz przeznaczyło na jego realizację, projekt nie będzie realizowany”.



Biorąc  pod  uwagę  rosnące  ceny  robocizny  i  materiałów  oraz  chcąc  zrealizować

choćby części  projektu,  w porozumieniu z  Wnioskodawcą zmniejszono zakres  inwestycji.

Następnie w dniu 29.07.2022 r. drugi raz ogłoszono zapytanie ofertowe z terminem otwarcia

wyznaczonym na dzień 9.08.2022. Wpłynęła jedna oferta, której cena (125.460,00 zł brutto)

mimo ograniczonego zakresu prac również przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie

zamówienia.  Jeśli  wynik  analizy  dokumentów  ofertowych  pozwoli  na  rozstrzygnięcie

postępowania  możliwe  jest  uruchomienie  wspomnianej  wcześniej  rezerwy  i  wyłonienie

wykonawcy. Istniejące ławki i  kosze na śmieci zlokalizowane na terenie przyszłego placu

zabaw zostaną przestawione w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu.

W  kwestii  schodów  z  obu  stron  parku  informuję,  iż  schody  od  strony  ulicy

Kulisiewicza będące do 14 czerwca br. własnością Spółdzielni Domów Jednorodzinnych im.

T. Kulisiewicza przy pierwszej możliwości zostaną przebudowane lub wyremontowane. Prace

te muszą być poprzedzone wymianą kanalizacji sanitarnej,  której stan zagraża środowisku

naturalnemu.  Zgodnie  z  trójstronną umową pomiędzy Miastem Kalisz,  Przedsiębiorstwem

Wodociągów  i  Kanalizacji,  a  Spółdzielnią  Domów  Jednorodzinnych  im.  T.  Kulisiewicza

Miasto Kalisz zobowiązane jest do przebudowy wspomnianych schodów w ciągu 24 miesięcy

od ukończenia prac związanych z wymianą kanalizacji. 

Dokumentacja projektowa dla regulacji cieku Piwonia została opracowana i uzyskano

dla niej wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje, a w obecnej sytuacji nie ma możliwości

dokonywania zmian w projekcie.

Dla Krępicy opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję środowiskową oraz

pozwolenie  wodnoprawne.  Sama  dokumentacja  nie  została  ukończona  gdyż  rozwiązano

umowę  z  biurem  projektowym,  które  w  umownym  terminie  nie  uzyskało  wszystkich

wymaganych uzgodnień i materiałów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji

o zgodzie na realizację inwestycji.  Projekt i  dokumenty,  którymi dysponuje Miasto Kalisz

będą  stanowić  wytyczne  wyjściowe.  Miasto  ogłosi  nowe  postępowanie  na  dokończenie

dokumentacji projektowej, jednakże główne założenia projektowe jak przebieg koryta oraz

lokalizacja zbiorników przeciwpowodziowych zostaną bez zmian. 



Dokumentacja  obejmuje  roboty  przy  korycie  cieku  oraz  elementy  infrastruktury

towarzyszącej  jak  drogi  i  kolizje  z  sieciami  przekraczającymi  rzeki.  Nie  obejmuje

zagospodarowania zielenią. Projekty będą gotowe do wglądu po opracowaniu.

                                                                                                                   

              Z wyrazami szacunku

 
   Prezydent Miasta Kalisza

/…/
    Krystian Kinastowski



Kalisz, dn. 28.07.2022 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie parku nad Krępicą oraz uregulowania cieków Piwonii i Krępicy  

Szanowny Panie Prezydencie,

Z  satysfakcją  przyjąłem  informację,  iż  projekt  pod  nazwą  „  Naturalny  plac

zabaw  w  Parku  nad  Krępicą”  został  wybrany  w  Budżecie  Obywatelskim  2022  do

realizacji w roku 2023 na kwotę 112 tys. złotych. Realizacja projektu zakłada zakup i

montaż urządzeń typu zjeżdżalnia skarpowa, ścianka wspinaczkowa montowana na

skarpie,  tunel  montowany  na  skarpie  oraz  tyrolka.  W  celu  uatrakcyjnienia  tego

miejsca dla okolicznych mieszkańców, należałoby również zamontować nowe ławki,

kosze na śmieci oraz przebudować  schody z obu stron Parku.

W  związku  z  powyższym  proszę  o  udzielenie  odpowiedzi  na  następujące

pytania

 W jakim terminie to zadanie zostanie zrealizowane 

 Czy  środki  finansowe  zabezpieczone  na  realizację  tego  projektu  są

wystarczające, aby zrealizować wszystkie elementy z tego zadania 

 W razie niewystarczających środków finansowych (wysoka inflacja) czy

rezerwa finansowa zostanie uruchomiona

 Czy są palny, co do przebudowy schodów po obu stronach Parku 

 Czy są plany, co do nowych ławek i koszy na śmieci w Parku  

W  odniesieniu  do  projektu  regulacji  cieków  Krępicy  i  Piwonii,  który  jest  w

opracowaniu proszę o skierowanie go do odpowiednich komisji rady miasta Kalisza

przed  zatwierdzeniem tak,  aby  radni  mieli  informacje  przede  wszystkim na  temat

zagospodarowania terenów zielonych w obszarze cieków Krępicy i Piwonii. 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


