
WZKO.0003.1.2023         Kalisz, 22 lutego 2023 r.

Pan

Marcin Małecki

Radny

Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,  

w  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  usług  świadczonych  przez
„Kuriera Smaku”  informuję,  że  Miasto  Kalisz  zgodnie  z  poleceniami  Wojewody
Wielkopolskiego  zostało  zobligowane  do  zorganizowania  i  zapewnienia,  w  ramach
miejsc zbiorowego  zakwaterowania,  schronienia  oraz  wyżywienia  dla  maksymalnie
258 uchodźców.  Podkreślić  należy,  że  całość  przedsięwzięcia  finansuje  państwo
polskie.

Mając  z  góry  narzuconą  stawkę  dobową  za  pobyt  i  wyżywienie  jednego
uchodźcy (nie  więcej  niż  70  zł)  Miasto  nawiązało  współpracę  m.in.  z  Centrum  
Ks.  Orione  w  Kaliszu  (pobyt  uchodźców)  i  Firmą  „Kinoko  Sp.  z  o.o.  (wyżywienie
uchodźców),  która  jest  właścicielem  marki  „Kurier  Smaku”.  Posiłki  dla  uchodźców
przygotowywane  są  w  kuchni  Centrum  ks.  Orione,  którą  firma  Kinoko  Sp.  z  o.o.
wynajmuje  na  potrzeby  prowadzenia  swojej  działalność  gospodarczej.  
Od  momentu  nawiązania  współpracy  z  niniejszym  przedsiębiorstwem  nie  doszło  do
sytuacji,  w  której  jakikolwiek  z  uchodźców  przebywający  w  dwóch  punktach
zbiorowego zakwaterowania  (również  Dom  Studenta  „Bulionik”)  nie  otrzymałby
posiłku lub był głodny. 

Kwota  przeznaczona  na  zapewnienie  całodziennego  wyżywienia  (3  posiłki)
przypadająca  na  każdego  uchodźcę,  którą  dysponuje  zleceniobiorca,  wynosi
zaledwie 24 zł.  W  ramach  tej  stawki  zleceniobiorca  zobowiązany  jest  na  swój  koszt
dostarczyć  posiłki  (Dom  Studenta  „Bulionik”),  zapewnić  w  razie  konieczności
opakowania jednorazowe i zutylizować powstałe odpady.

Miasto  Kalisz  poprzez  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych
koordynuje  funkcjonowanie  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania  i  codziennie
monitoruje liczbę  uchodźców  przebywających  ww.  obiektach.  Sumaryczne  dane
trafiają każdego dnia  do  firmy Kinoko Sp.  z  o.o.,  w  oparciu  o  które  przygotowywane
są posiłki.  Ponadto  zarządcy  obiektów zobowiązani  są  do cyklicznego przekazywania
Wydziału  szczegółowych  wykazów  uchodźców  przebywających  w  ich  budynkach
w poszczególnych  dniach.  Przyjęte  rozwiązanie  daje  gwarancję,  że  otrzymywane
dane są zgodne z rzeczywistością.



Właściciel  firmy  „Kurier  Smaku”  stanowczo  zaprzeczył  wszystkim  zarzutom
stawianym w przedmiotowej interpelacji.  Z uzyskanych od niego informacji  wynika, że
nawiązując  współpracę  z  Miastem  w  ww.  zakresie  musiał  zmienić  sposób
funkcjonowania swojej  firmy  choćby  pod  kątem  dostosowania  menu  pod  życzenia
uchodźców,  którzy  mają  inne  upodobania  kulinarne  niż  Polacy.  Firma  w  wynajętym
od Centrum  ks.  Orione  pomieszczeniu  wykonuje  wszelaką  działalność
gastronomiczną, co  oznacza,  że  przygotowuje  posiłki  dla  uchodźców,  studentów
Akademii  Kaliskiej  oraz  dla  mieszkańców  Kalisza,  również  w  formie  cateringów.  
Za  wszystkie  swoje  usługi  pobiera  opłatę  po  wykonanej  usłudze,  gdyż  nie  korzysta
z żadnej  formy dofinansowania.  Obiekt  w Centrum Handlowym „Pod Zegarem”,  który
jest przedmiotem  Pańskiego  zapytania,  kontrolował  w  ostatnim  czasie  Urząd
Skarbowy. Kontrola,  jak zapewnia szef  firmy,  przebiegła prawidłowo i  bez zastrzeżeń.
Protokół z czynności kontrolnych może być udostępniony Panu Radnemu.

Pragnę  zapewnić,  że  mam  na  uwadze  dobro  wszystkich  lokalnych
przedsiębiorców,  w  tym  właścicieli  lokali  gastronomicznych  i  zapewniam,  
że podniesiony w interpelacji problem według mojej wiedzy nie zaistniał. 

Łączę wyrazy szacunku

       w z. Prezydenta Miasta Kalisza
    /…/
  Grzegorz Kulawinek

        Wiceprezydent Miasta Kalisza
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza  składam interpelacje w imieniu właścicieli kaliskich 
barów . 
 
,,Nasze zapytanie dotyczy Kuriera Smaku ( Paśnik) usytułowanego w Centrum Handlowym „Pod 

Zegarem” na ulicy Górnośląskiej 76a w Kaliszu i sprzedawanych tam obiadów. Z uzyskanych informacji 

wynika, że obiady te przygotowywane są w placówce w Centrum Księdza Orione przy ulicy Kosciuszki 

24, za pieniądze Miasta Kalisza przeznaczone na wyżywienie uchodźców z Ukrainy i potrzebujących. 

Niewykorzystane posiłki dowożone są jednak do Kuriera Smaku i sprzedawane potecjalnym klientom. 

( w naszym przekonaniu nielegalnie). Za zakup obiadu, jeżeli  są wydawane są paragony fiskalne, to 

klient otrzyma paragon na usługę garmażeryjną. Firma w powyższej lokalizacji  sprzedaje więc obiady 

spod lady, za kwotę , która patrząc na dzisiejsze ceny zakupu produktów i ceny energii jest znacznie 

zaniżona. Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla bytu okolicznych barów, które musza działać  

wyłącznie w ramach reguł wolnorynkowych i nie są wspomagane przez tego typu dofinasowania ze 

strony Miasta Kalisza”. 

Moja prośba dotyczy sprawdzenia powyższych informacji. 
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