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Pani
Magdalena Walczak
Radna Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  Pani interpelację  z  dnia  13 października 2022 r.  w  sprawie
Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” Nr 19  w Kaliszu, uprzejmie
informuję:

Potrzeby remontowe i modernizacyjne kaliskich placówek oświatowych są na bieżąco
monitorowane przez Wydział Edukacji i w miarę możliwości budżetowych przekazywane są
środki  do  poszczególnych  jednostek  na  poprawę  stanu  infrastruktury  i  bezpiecznych
warunków ich użytkowania. Rosnące koszty usług remontowych powodują jednak, że Miasto
Kalisz  nie  jest  w  stanie  finansować  jednocześnie  wszystkich  niezbędnych  inwestycji  
w  podległych  jednostkach  oświatowych  i  musi  się  to  odbywać  sukcesywnie  w  ramach
możliwości  finansowych.                                            

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wskazała na
konieczność doprowadzenia do odpowiedniego  stanu sanitarno – technicznego nawierzchnię
na dwóch tarasach w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” Nr 19
w  Kaliszu.  Termin  wykonania  zaleceń  został  określony  na  dzień  31  sierpnia  2023  r.  

W związku z powyższym zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby odpowiednie
środki finansowe na wykonanie zaleceń Sanepidu zostały wygospodarowane i przekazane do
przedszkola.  

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie się sprawą.   

                                   Prezydent Miasta Kalisza
   /…/

 Krystian Kinastowski
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie stanu infrastruktury 

zewnętrznej Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” nr 19 W Kaliszu 

przy ul. Widok 98A 

 Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 19 w Kaliszu zwrócili się do naszego 

Klubu Radnych Polska 2050 z prośbą o wsparcie w kwestii pozyskania nakładów finansowych 

na poprawę infrastruktury, szczególnie zewnętrznej Przedszkola. Przedszkole nr 19 jest 

przedszkolem z oddziałem integracyjnym. Niestety , mimo, iż do przedszkola uczęszcza 116 

dzieci, od dłuższego czasu przedszkole nie otrzymuje ze strony Miasta odpowiedniego 

wsparcia finansowego. Ogródek przedszkolny jest pełen barier architektonicznych i 

wystających korzeni po wyciętych drzewach. Otoczony jest bardzo starym  i niezwykle niskim 

płotem, który miejscami przechyla się, niewątpliwie stwarzając zagrożenie. Dodatkowo 

powoduje to, że na teren przedszkola, po jego zamknięciu wchodzą osoby postronne i niszczą 

urządzenia na placu zabaw, które częściowo sfinansowane są przez rade rodziców. Taras 

betonowy przy przedszkolu jest praktycznie wyłączony z użytkowania, ponieważ znajduje się 

w stanie opłakanym i zagrażającym bezpieczeństwu dzieci, na co zwrócił uwagę SANEPID w 

zaleceniach pokontrolnych. Niestety przedszkole nie dysponuje budżetem pozwalającym na 

wykonanie niezbędnych prac naprawczych i taras jest wyłączony z użytkowania . Przypomnieć 

trzeba, że jest to przedszkole z oddziałami integracyjnymi, więc szczególną uwagę należałoby 

zwrócić na wszelkie bariery architektoniczne. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 

już wielokrotnie apelowali o wsparcie do radnych i bezpośrednio do Pana Prezydenta, 

przesyłając fotografie opłakanego stanu infrastruktury, jednakże bezskutecznie. Temat 

pojawiał się także w interpelacjach innych radnych, także bez rezultatu. 

 Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o zajęcia się sprawą przez odpowiedni 

wydział miasta i rozważenie przekazania przedszkolu środków finansowych na wykonanie 

niezbędnych napraw, szczególnie naprawy tarasu i płotu. W skali budżetu miasta nie będą to 

wielkie kwoty, a dla przedszkola, a przede wszystkim dla uczęszczających do niego dzieci będą 

miały ogromne znaczenie. Poza tym środki te będą służyły poprawie bezpieczeństwa i 

komfortu najmłodszych dzieci.    

   

Z wyrazami szacunku 

 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 



 


