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Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny 
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na interpelację  zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 20 lutego br.,  
zawierającą  pytania  dotyczące  budowy  mostu  na  Swędrni  łączącego  ulice  Ciesielską  z  ulicą
Pontonową, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Ad.1. Miasto Kalisz nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru
wniosków  do  Rządowego  Programu  Uzupełniania  Lokalnej  i  Regionalnej  Infrastruktury
Drogowej – Mosty dla Regionów. Wyjaśniam, że ogłoszony nabór dotyczy jedynie możliwości
uzyskania  wsparcia  na  przygotowanie  dokumentacji  projektowej.  Ponadto,  zgodnie  
z  warunkami  określonymi  w  ogłoszeniu  o  naborze  z  ubiegania  się  o  dofinansowanie
wykluczone zostały miasta na prawach powiatu – a takim jest Miasto Kalisz.

Ad.2.  Na  obecną  chwilę  nie  ma możliwości  ubiegania  się  o  inne  zewnętrze  środki  na  realizację
inwestycji,  gdyż  takie  programy  nie  istnieją.  W  przypadku  pojawienia  się  programów
umożliwiających otrzymanie dofinansowania, Miasto Kalisz podejmie niezbędne kroki w tym
zakresie.

Ad.3.  Projekt  budowlany i  wykonawczy na  budowę przedmiotowego mostu  zostały  opracowane  
i przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Aktualnie postępowanie
administracyjne związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
jest  zawieszone.  Dalsze  działania  Miasta  uzależnione  będą  od  możliwości  zabezpieczenia  
w  Budżecie  Miasta  Kalisza  środków  niezbędnych  dla  realizacji,  jednak  z  uwzględnieniem
możliwości pozyskania środków z zewnątrz. 

Ad.4. W związku z potrzebami związanymi z obsługą komunikacyjną oś. Rajsków w mojej ocenie
najpilniejsze jest dokonanie remontu ul. Rajskowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędni.
Ponieważ w ubiegłym roku został opracowany projekt budowlany na remont ul. Rajskowskiej
wraz z  remontem mostu,  w przypadku pojawienia  się  w bieżącym roku wolnych środków,
podjęte  zostaną  starania  w  celu  ujęcia  w  Budżecie  Miasta  w/w  zadania.  Równocześnie
informuję,  że  od  2020  roku  planowane  jest  uruchomienie  w  ramach  Budżetu  Miasta
wieloletniego zadania pn.  Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (PBiPDO) na
lata 2020-2023. W przypadku zgłoszenia przez Radę Oś.  Rajsków wspomnianej  inwestycji,
rozpatrzona zostanie możliwość ujęcia w/w zadania w ramach PbiPDO.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Szanowny Panie Prezydencie

Od wielu lat pilną potrzebą mieszkańców kaliskiego Rajskowa jest usprawnienie 
komunikacji samochodowej na osiedlu. W tym celu zaplanowano połączenie ulicy 
Ciesielskiej z ulicą Pontonową, mostem przerzuconym przez Swędrnię. W ostatnim czasie
pojawiły się informacje o wysokim koszcie planowanej inwestycji. 

W związku z powyższym zadaję następujące pytania:
1. Czy miasto Kalisz stara się o dofinansowanie planowanej inwestycji w 

ramach rządowego projektu „Mosty dla regionów” ? Nadmienię że plany rządowe 
przewidują wydanie na ten program 2,3 mld złotych, przy możliwości finansowania do 80 
%  kosztów inwestycji.

2. Czy miasto Kalisz podjęło działania zmierzające do pozyskania środków z 
innych źródeł?

3. Jaki jest harmonogram działań związanych z budową nowej przeprawy 
pomiędzy ulicą Ciesielską a Pontonową?

4. Czy powstały alternatywne propozycje rozwiązań komunikacyjnych dla 
osiedla Rajsków? Jeżeli tak, to jakie i na jakim są etapie? 

Z wyrazami szacunku.

Tadeusz Skarżyński


