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1. Podstawa
  opracowania

Raport o stanie gminy, który Państwu przedstawiam, to podsumowanie dzia-
łalności Prezydenta Miasta Kalisza w 2019 roku. Dokument obejmuje informa-
cje na temat realizacji polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz 
budżetu obywatelskiego.
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Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, położonym w środkowo-zachodniej 
Polsce na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto jest siedzibą po-
wiatu kaliskiego oraz stanowi główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

Położenie geograficzne sytuuje Kalisz w trójkącie trzech dużych i ważnych 
miast: Poznania, Łodzi i Wrocławia. Od stolicy województwa – Poznania – 
miasto oddalone jest o ok. 120 km i prawie takie same odległości dzielą Kalisz 
od pozostałych dwóch miast. Do stolicy kraju – Warszawy – jest ok. 250 km. 
Odległości od granicy z Niemcami wynosi ok. 290 km, a z Czechami ok. 200 km. 

Pomimo centralnego położenia, Kalisz leży poza głównymi szlakami komu-
nikacyjnymi kraju. Połączenia drogowe zapewniają dwie drogi krajowe oraz 
trzy wojewódzkie: 

• droga krajowa nr 12 (łącząca zachodnią granicę kraju poprzez Głogów, 
Leszno, Jarocin, Kalisz, Sieradz, Radom ze wschodnią granicą), 

• droga krajowa nr 25 (łącząca północny i południowy obszar kraju poprzez 
Bobolice, Bydgoszcz, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Oleśnicę), 

• droga wojewódzka nr 442 (Września, Kalisz), 

• droga wojewódzka nr 470 (Kościelec, Turek, Kalisz), 

• droga wojewódzka nr 450 (Kalisz, Grabów nad Prosną, Opatów).

Drogowe połączenia komunikacyjne Kalisza uzupełniane są przez drogi po-
wiatowe i drogi gminne. 

Dostęp Kalisza do szlaków komunikacyjnych nie jest niezadowalający. Najbli-
żej przebiegającym jest szlak zaliczany do głównych szlaków tranzytowych 
kraju – autostrada A2, położona ok. 45 km na północ od miasta. Przebiega-
jąca w tym kierunku (Konin) droga krajowa nr 25 nie ułatwia jednakże dostępu 
do autostrady, gdyż nie jest drogą szybkiego ruchu. Podobna sytuacja doty-
czy drogi krajowej nr 12 w kierunku Łodzi i dalszej trasy. 

Przez Kalisz przechodzi linia kolejowa nr 14, będąca linią znaczenia państwo-
wego. Łączy ona Warszawę, Łódź, Kalisz i Wrocław. Ze względu na niezado-
walający stan techniczny, nie jest jednak w pełni wykorzystywana. Pociągi 
w relacji Warszawa – Wrocław prowadzone są przez Konin, Poznań i Leszno, 
co automatycznie obniża dostępność kolejową Kalisza. Miasto nie posiada 
również dogodnych połączeń ze stolicą województwa – Poznaniem. Relacje 
realizowane są przez Ostrów Wielkopolski, skąd do Poznania prowadzi linia 
kolejowa nr 272 Kępno – Ostrów Wielkopolski – Pleszew – Środa Wielkopol-
ska – Poznań. Jest to również linia znaczenia państwowego, jednak jej stan 
techniczny jest niezadowalający. 

2. Informacje ogólne
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Kalisz nie posiada własnego portu lotniczego. Najbliżej położonymi portami 
lotniczymi, realizującymi międzynarodowe połączenia cywilne są: Port Lotni-
czy im. Władysława Reymonta w Łodzi (ok. 105 km), Port Lotniczy im. Henry-
ka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we 
Wrocławiu.

Demografia i migracje 
Zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców, odnotowanymi 31.12.2019 roku, 
w Kaliszu mieszkało 96.907 (dane z rejestru mieszkańców) osób. Odnotowuje 
się stały spadek liczby osób zamieszkujących miasto. Od 2015 do 2019 roku 
liczba mieszkańców zmniejszyła się o 3.916 osób. W 2019 r. odnotowano:

• 761 urodzeń, w tym 396 chłopców i 365 dziewczynek,

• 7 mieszkańców obchodziło w minionym roku setne urodziny,

• 1.289 zgonów,

• 492 małżeństwa, w tym 196 ślubów cywilnych, 242 konkordatowych i 54 mał-
żeństwa zawarte za granicą i wpisane do rejestru stanu cywilnego Systemu 
Rejestrów Państwowych w RP,

• 204 rozwody.

urodzeń
761

mieszkańców
96.907

zgonów
1.289

zawartych
małżeństw

492

Ewidencja ludności
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, 
stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego – 7.817 szt.

2. Usuwanie niezgodności – 42.768 szt.

3. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 1.735 szt.

4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamiesz-
kania cudzoziemców (RZC) i udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 4.060 szt.

5. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, któ-
rej wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) i rejestru zamieszkania cu-
dzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny 
wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 2.398 szt.

6. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wy-
dawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO – 98 szt.
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Budżet Kalisza na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr IV/44/2018 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok 
w następujących wysokościach:

• dochody budżetu ogółem 600.333.736,82 zł, z tego: dochody miasta 
440.560.775,91 zł, dochody powiatu 159.772.960,91 zł,

• wydatki budżetu ogółem 635.847.336,82 zł, z tego: wydatki miasta 
455.321.439,96 zł, wydatki powiatu 180.525.896,86 zł.

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 35.513.600 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady 
Miasta Kalisza i 28-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 20/2019 Prezy-
denta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w ciągu ubiegłego roku był 
38-krotnie zmieniony.

3. Informacje finansowe W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2019 roku 
zwiększył się o kwotę 76.091.407,40 zł, tj. o 12,7%, natomiast plan wydatków 
zwiększył się o kwotę 92.337.324,25 zł, tj. o 14,5%. W analizowanym okresie 
planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 16.245.916,85 zł i stanowił 
51.759.516,85 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2019 r., w porównaniu z planem na 
1.01.2019 r., miało wpływ przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji ce-
lowych na zadania bieżące (44,8 mln zł), środki i dotacje celowe na zadania 
majątkowe (0,01 mln zł), środków subwencji ogólnej (7,3 mln zł), środków nie-
wygasających z upływem 2018 roku (5 mln zł), środków z Funduszu Pracy oraz 
z funduszy celowych (6,6 mln zł), dochodów własnych (10,4 mln zł). W anali-
zowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na 
realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 2 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 31.12.2019 r., w porównaniu z planem na 
1.01.2019 r., miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżą-
cych z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i wprowadzenie 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych 
i przeznaczenie ich na wydatki, zarówno bieżące, jak i majątkowe (29,2 mln zł):

• na zadania własne o 52,3 mln zł: m.in. transport i łączność (14,7 mln zł), go-
spodarkę mieszkaniową (3,3 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową (0,7 mln zł), kulturę, kulturę fizyczną i turystykę (5,2 mln zł), 
oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (19,4 mln zł), 
gospodarkę komunalną (14,2 mln zł), ochronę zdrowia (0,9 mln zł), pomoc 
społeczną (7,5 mln zł), pomoc rodzinie (1,1 mln zł).

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu 
oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 4,4 mln zł, wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę o 8,2 mln zł, wydatki na administrację pu-
bliczną o 0,2 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,5 mln zł,

• na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawa-
mi o 39,9 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z po-
lityką społeczną (1,2 mln zł), wspieranie rodziny (34,8 mln zł), bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową (1,5 mln zł), 
rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową (0,5 mln zł), administrację publiczną 
(0,5 mln zł), oświatę i wychowanie (0,7 mln zł) i pozostałe wydatki (0,5 mln zł),budżet na 01.01.2019 r. budżet na 31.12.2019 r.

DOCHODY
600.333.736,82 zł

WYDATKI
635.847.336,82 zł

DEFICYT
35.513.600 zł

DOCHODY
676.425.144,22 zł

WYDATKI
728.184.661,07 zł

DEFICYT
51.759.516,85 zł
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• na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej o 0,2 mln zł.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono plan wydatków na zadania 
realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego o 0,1 mln zł.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 
58.089.647,95 zł (tj. 10,2%), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększo-
no o kwotę 18.001.759,45 zł (tj. 57,6%).

Plan budżetu po zmianach, na 31 grudnia 2019 r., po stronie dochodów sta-
nowił kwotę 676.425.144,22 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

• dochody bieżące w wysokości 627.149.849,12 zł,

• dochody majątkowe w wysokości 49.275.295,10 zł.

W 2019 roku wykonano dochody w wysokości 660.892.708,26 zł, co stanowi 
97,7% planu, w tym:

• dochody bieżące w wysokości 633.130.833,67 zł, co stanowi 101,0% planu,

• dochody majątkowe w wysokości 27.761.874,59 zł, co stanowi 56,3% planu.

PLAN
676.425.144,22 zł

PLAN
499.899.713,52 zł

PLAN
176.525.430,70 zł

ogółem miasto powiat

PLAN
676.425.144,22 zł

WYKONANIE
660.892.708,26 zł

PLAN
499.899.713,52 zł

WYKONANIE
483.568.957,87 zł

PLAN
176.525.430,70 zł

WYKONANIE
177.323.750,39 zł

Realizacja dochodów Kalisza

W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

• dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.486.046,90 zł, co sta-
nowi 99,0% planu,

• dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień z organami administracji rządowej w wysokości 373.423,11 zł, co sta-
nowi 91,2% planu,

• dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub po-
rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
2.776.579,71 zł, co stanowi 99,5% planu,

• dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.403.253,12 zł, co 
stanowi 30,5% planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowa-
nie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 14.896.979,67 zł, 
tj. 96,6% planu.

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2019 r., po stronie wydatków, stano-
wił kwotę 728.184.661,07 zł.

dochody
bieżące

4% dochody
majątkowe

96%

Przedstawienie udziału wykonanych dochodów bieżących i majątkowych
w dochodach Kalisza ogółem w 2019 roku.
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W wydatkach ogółem:

• wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 606.047.374,55 zł, które zre-
alizowano w kwocie 584.221.144,36 zł (co stanowi 96,4% ustalonego planu),

• wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 122.137.286,52 zł, wykona-
no w kwocie 97.382.853,13 zł (tj. 79,7% planu).

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 681.603.997,49 zł (tj. 93,6% 
planu), w tym:

• wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 547.967.947,77 zł, 
co stanowi 92,4% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.486.046,90 zł, co sta-
nowi 99,0% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień z organami administracji rządowej w wysokości 373.423,11 zł, co sta-
nowi 91,2% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
2.776.579,71 zł, co stanowi 99,5% planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po-
niesiono wydatki w wysokości 35.800.156 zł, co stanowi 91,1% planu.

wydatki bieżące wydatki majątkowe

PLAN
606.047.374,55 zł

WYKONANIE
584.221.144,36 zł

PLAN
122.137.286,52 zł

WYKONANIE
97.382.853,13 zł

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

PLAN
728.184.661,07 zł

PLAN
529.510.528,56 zł

PLAN
198.674.132,51 zł

ogółem miasto powiat

PLAN
728.184.661,07 zł

WYKONANIE
681.603.997,49 zł

PLAN
529.510.528,56 zł

WYKONANIE
494.639.393,69 zł

PLAN
198.674.132,51 zł

WYKONANIE
186.964.603,80 zł

Realizacja wydatków Kalisza
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Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skar-
bowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) są znaczącymi 
źródłami dochodów własnych Miasta.

Ich wysokość na koniec 2019 r. przedstawia się następująco:

4. Finanse Miasta Kalisza.
Miasta na prawach powiatu

Dochody Kalisza
– miasta na prawach powiatu 660.892.708,26 zł

w tym:

Dochody własne miasta
z tytułu podatków i opłat lokalnych 91.464.801,70 zł

Pozostałe dochody
Kalisza - miasta
na prawach powiatu
569.427.906,56 zł

Dochody z tytułu
podatków

i opłat lokalnych
91.464.801,70 zł

Dochody Miasta Kalisz (w zł)

1.287.852,63 zł

290.217,49 zł

1.770.667,32 zł

81.617,75 zł

19.585,72 zł

6.451.807,20 zł

1.235.605,64 zł

222.805,90 zł

7.021.963,69 zł

3.978.452,23 zł

1.016.227,01 zł

53.194,16 zł

3.846.744,60 zł

821.030,32 zł

154.983,83 zł

Postępowanie przedegzekucyjne i zabezpieczające (w zł)

podatek od nieruchomości,
rolny i leśny

podatek od środków
transportowych

opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

zaległości
ogółem

zaległości objęte
upomnieniami

zaległości w stosunku,
do których nie można

prowadzić postępowania
egzekucyjnego z uwagi

na jego umorzenie lub upadłość

zaległości objęte
tytułami

wykonawczymi

zaległości zabezpieczone
hipoteką i zastawem

skarbowym
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W 2019 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane 
w łącznej kwocie 91.464.801,70 zł, co stanowiło 101,06% planu.

Na wykonanie planu, oprócz opłat, wpływ miały również prowadzone postę-
powania przedegzekucyjne polegające na wystawianiu upomnień, tytułów 
wykonawczych oraz postępowania zabezpieczające.

Podatek
od nieruchomości
62.385.576,49 zł

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

17.665.372,62 zł

Podatek od środków
transportowych

7.128.167,23 zł

Podatek rolny
266.237,67 zł

Opłata targowa 2.274.206,00 zł

Opłata skarbowa
1.358.348,61 zł

Pozostałe dochody
podatkowe (w tym: odsetki,
koszty upomnienia)
377.834,11 zł

Podatek leśny
9.058,97 zł

Prezydent Miasta Kalisza w 2019 r. wydał 22.437 decyzji dotyczących wymia-
ru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, 3.426 decyzji 
w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, 907 decyzji w za-
kresie podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, 166 decyzji w sprawie 
wymiaru podatku od środków transportowych.

Ponadto podatnicy złożyli:

• 1.073 deklaracji na podatek od nieruchomości,

• 3.945 informacji na podatek od nieruchomości,

• 1.054 deklaracji na podatek od środków transportowych.

W 2019 r. podatnicy mieli możliwość korzystania ze zwolnień od podatku od 
nieruchomości na podstawie następujących uchwał Rady Miasta Kalisza:

• uchwała Nr XLVI/628/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości,

• uchwała Nr XLVI/629/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz 
nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,

• uchwała Nr XLVI/630/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utwo-
rzono nowe miejsca pracy,

• uchwała Nr XV/173/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych.

Dodatkowo w 2019 r. w celu zachęcenia przedsiębiorców do podejmowania 
nowych inwestycji w Kaliszu wprowadzono możliwość skorzystania ze zwol-
nienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XVII/292/2019 
Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przed-
siębiorców realizujących inwestycje początkowe.

Natomiast dla wszystkich podatników, w celu propagowania rozwiązań eko-
logicznych w Kaliszu, Rada Miasta Kalisza podjęła uchwalę Nr XVII/305/2019 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, podłączonych do: instalacji fotowoltaicznej, kolektora 
słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
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W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, udzielo-
ne zwolnienia stanowią pomoc publiczną. Łącznie, w 2019 r., odnotowano 190 
przypadków takiej pomocy na kwotę 701.317,74 zł.

Ponadto Prezydent Miasta Kalisza realizuje zadania w zakresie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r. wyniosła 85.768, 
w tym ujętych zostało 84.936 osób segregujących odpady. W 2019 r. wyda-
no 8.530 zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, informujące o zmianie stawki opłaty od września 2019 r. Poza 
tym, wg stanu na 31.12.2019 r. zarejestrowano 9.237 deklaracji.

W Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się przy ul. Kościuszki 1a urucho-
mione są dwa stanowiska informacji podatkowej, obsługujące podatników. 
Umożliwia to mieszkańcom uzyskanie informacji w zakresie podatków i opłat 
lokalnych, składanie informacji, deklaracji i innych dokumentów sprawdzo-
nych pod względem poprawności ich wypełniania, a także pomoc przy spo-
rządzaniu informacji/deklaracji podatkowych. W 2019 r. obsłużono 8.135 osób. 
W Biurze Obsługi Interesanta znajdują się trzy stanowiska kasowe, przy któ-
rych petenci mogą dokonywać wszystkich płatności na rzecz Urzędu Miasta 
Kalisza w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (karty płatnicze, BLIK itp.).

190             przypadków
pomocy publicznej

701.317,74 zł
kwota, na którą udzielono pomoc
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• Wartość netto majątku ogółem w 2019 roku jest wyższa w porównaniu do 
roku poprzedniego o 3,48%, czyli w ujęciu wartościowym o 66.200.346 zł. 

• W stosunku do roku ubiegłego wyższa jest wartość rzeczowego majątku 
trwałego o 4,05% (kwotowo o 56.450.631 zł) oraz finansowego majątku trwa-
łego o 0,23% (kwotowo o 985.000 zł). Wartość majątku obrotowego wzrosła 
o 11,14% (kwotowo o 9.065.254 zł). 

• Największy udział w strukturze majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwa-
ły (73,61%) oraz finansowy majątek trwały (21,70%). Udział majątku obrotowe-
go gminy w majątku ogółem wynosi 4,59%. 

• Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to: 

Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku 
poprzednim. 

5. Informacje o stanie mienia • Ponad połowa majątku znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych – 
53,04% (w tym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 44,54%). W zarządzie Urzę-
du Miasta znajduje się 39,12 % majątku, a 7,63% – zakładów budżetowych. 

• Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
wykonywania posiadania Miasto osiągnęło w roku 2019 dochody w kwocie 
8.459.480,16 zł. 

Leśnictwo 21.249,90 zł

Wykonanie w 2019 r.Wyszczególnione dochody z mienia

Transport i łączność 747.491,96 zł

Gospodarka mieszkaniowa 6.188.908,85 zł

Działalność usługowa 118.963,07 zł

Administracja publiczna 22.059,41 zł

Oświata i wychowanie 31.654,61 zł

Pomoc społeczna 11.980,96 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 11.580,18 zł

Rodzina 1.750,56 zł

OGÓŁEM 8.459.480,16 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.303.840,66 zł

drogi i mosty30,57%

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej26,59%

budynki i lokale18,43%

grunty, w tym prawo
użytkowania wieczystego19,67%
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rzeczowy majątek
trwały
1.450.573.347 zł

majątek obrotowy
90.412.158 zł

należności
długoterminowe

1.403.822 zł

finansowy majątek
trwały 427.692.540 zł

wartości niematerialne
i prawne 335.370 zł

mienie zlikwidowanych
jednostek 280.212 zł

Struktura wartości netto majątku wg stanu na 31.12.2019 r.

Rzeczowy
majątek trwały 1.394.122.716 1.450.573.347 56.450.631 104,05 73,61

Finansowy
majątek trwały 426.707.540 427.692.540 985.000 100,23 21,70

Należności
długoterminowe 1.566.779 1.403.822 -162.957 89,60 0,07

Majątek
obrotowy 81.346.904 90.412.158 9.065.254 111,14 4,59

Wartości
niematerialne

i prawne
472.952 335.370 -137.582 70,91 0,02

Mienie
zlikwidowanych

jednostek
280.212 280.212 0 100,00 0,01

OGÓŁEM 1.904.497.103 1.970.697.449 66.200.346 103,48 100

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

Zmiana
wartości (3-2)

Dynamika
(3/2*100)

Struktura
(%)

1 2 3 4 5 6

Wartość netto majątku ogółem (w zł) 5.1. Struktura majątku ogółem

Mienie w zarządzie
Urzędu Miasta 269.942.835 429.671.028 71.228.718 770.842.581 39,12

Mienie w zarządzie
jednostek

budżetowych,
w tym:

1.033.019.920 40.916 12.144.418 1.045.205.254 53,04

Placówki oświaty
i wychowania 147.652.943 0 3.678.706 151.331.649 7,68

Straż Miejska Kalisza 301.264 0 6.557 307.821 0,02

Placówki ochrony
zdrowia i opieki

społecznej
14.048.776 0 1.863.516 15.912.292 0,81

Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji 871.016.937 40.916 6.595.639 877.653.492 44,54

Pozostałe
jednostki, w tym: 3.009.667 0 1.234.937 4.244.604 0,22

Instytucje kultury 3.009.667 0 1.234.937 4.244.604 0,22

OSRiR 67.054.179 0 807.820 67.861.999 3,44

RAZEM 1.450.573.347 429.711.944 90.412.158 1.970.697.449 100

Zakłady
budżetowe, w tym: 144.600.925 0 5.804.085 150.405.010 7,63

MZBM 77.546.746 0 4.996.265 82.543.011 4,19

Rzeczowy
majątek
trwały

Pozostały
majątek

Majątek
obrotowy Razem Struktura

(%)
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5.2. Spółki z udziałem Miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o 117.720.000 117.720.000 117.720.000 117.720.000

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.

Kapitał zakładowy spółki (w zł) Wartość nominalna (w zł)

Udział Miasta

31.12.2019 r.

100% 100%

31.12.2018 r.

(%)

31.12.2019 r.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o. 47.032.000 47.032.000 47.032.000 47.032.000 100% 100%

Aquapark Kalisz Sp. z o.o. 44.132.000 44.932.000 44.132.000 44.932.000 100% 100%

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z. o.o. 10.575.000 11.375.000 10.575.000 11.375.000 100% 100%

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. 5.860.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000 100% 100%

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. 2.000.000 2.900.000 2.000.000 2.900.000 100% 100%

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. 49.375.000 49.375.000 4.326.000 4.326.000 8,76% 8,76%

Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o. 473.000 473.000 206.500 206.500 43,66% 43,66%

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. 524.620 524.620 209.000 209.000 39,84% 39,84%

Giełda Kaliska Sp. z o.o. 19.330.000 19.330.000 684.000 684.000 3,54% 3,54%

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 77.373.000 88.614.000 12.470.000 15.178.000 16,12% 17,13%

WSK PZL Kalisz S. A. 66.150.680 66.150.680 621.040 621.040 0,94% 0,94%

OGÓŁEM 440.545.300 454.286.300 245.835.540 251.043.540

Kapitał zakładowy zgodny z uchwałami podjętymi w 2019 roku przez Zgromadzenie Wspólników.
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5.2.1. Jednoosobowe Spółki Miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

W roku 2019 przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków były o 2,5% wyższe od uzyskanych w roku 2018 
(2019r. – 46.159.500 zł, 2018r. – 45.207.500 zł). Przedsiębiorstwo uzyskało do-
datkowo przychody z tytułu sprzedaży hurtowej wody i odbioru ścieków od 
gmin ościennych, które stanowiły 117,2% wartości roku 2018.

Spółka świadczyła także usługi komercyjne, tj.: laboratoryjne, eksploata-
cyjne kolektorów sanitarnych i przepompowni ścieków należących do Spół-
ki Wodno-Ściekowej „PROSNA”, sprzętowo-transportowe oraz projektowe 
i techniczne, dzięki którym pozyskała przychody w wysokości 1.636.000 zł.

Zgodnie z Planem wieloletnim na lata 2017-2021 oraz z Planem techniczno-
-ekonomicznym na 2019 rok zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane 
zadania obejmujące przede wszystkim rozbudowę i modernizację sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Na obiektach technologicznych wykonano sze-
reg remontów obejmujących pompy, lampy UV i inną niezbędną infrastruk-
turę techniczną. Jednym z ważniejszych było wykonanie remontu zbiorników 
wody czystej na obiekcie Winiary oraz wymiana specjalistycznych okien na 
napowietrzalni stacji uzdatniania wody Lis. Zmodernizowano również obiekt 
po starej chlorowni i warsztat samochodowy, które przejęły funkcję garażu 
dla parku maszyn.

Najważniejsze zrealizowane zadania w roku 2019 opisane zostały w dziale 
7.9. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – PWiK.

 „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Spółka z o.o.”

Spółka buduje mieszkania na wynajem i zarządza nimi. W roku 2019 kapitał 
zakładowy Spółki nie uległ zmianie. 

Aktualne zasoby Spółki obejmują 23 budynki mieszkalne – wielorodzinne. 
Łączna liczba mieszkań wynosi 1.204, w których zamieszkuje 2.757 osób.

Powierzchnie wszystkich mieszkań w zasobie Spółki wynosi 59.923 m2

powierzchnia
lokali59.923 m2

mieszkań1.204budynki mieszkalne
- wielorodzinne23

mieszkań225
powierzchni32-36 m2

mieszkań334
powierzchni44-49 m2

mieszkań470

161 m2
mieszkanie1

mieszkań174
powierzchni60-73 m2

powierzchni50-59 m2

„Rodzinkowy
Dom Dziecka”
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W ramach programu „Kaliskie własne M”, w czerwcu 2019 roku KTBS Sp. z o.o. 
oddał do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym jeden z loka-
lem użytkowym. 

W wyniku inwestycji zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Rodzinnej 1, 3, 5 po-
wstało 112 mieszkań pod wynajem z opcją dojścia do własności. Program 
został zrealizowany we współpracy z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W październiku 2019 r. KTBS Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn.: 

„Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach: Szpilowskiego 15, Zaci-
sze 17, Winiarska 1-3, wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”. 

Inwestycja obejmowała ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów 
nad garażami oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED. 

W oparciu o sporządzone audyty energetyczne budynków, inwestycja przy-
czyni się do:

- zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach

• Szpilowskiego 15 — 269.720,00 kWh/rok

• Zacisze 17 — 31.740 kWh/rok

• Winiarska 1-3 — 83.580 kWh/rok

- spadku emisji gazów cieplarnianych:

• Szpilowskiego 15 — 49,89 MgCO2/rok

• Zacisze 17 — 13,43 MgCO2/rok

• Winiarska 1-3 — 15,47 — MgCO2/rok

- spadku emisji pyłów PM10:

• Szpilowskiego 15 — 433,61 kgPM10/rok

• Winiarska 1-3 — 134,06 — kgPM10/rok

Projekt został zrealizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

„AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o.

Spółka powołana aktem założycielskim z 28.07.2009 r. przez Miasto Kalisz 
w celu wybudowania i eksploatacji obiektów Parku Wodnego w rejonie ulic 
Sportowej i Wał Matejki w Kaliszu. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty 
wkładem pieniężnym oraz aportem w postaci projektu budowlanego i nieru-
chomości przeznaczonej pod zabudowę ww. obiektami. 

Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
(wkład pieniężny) łącznie o kwotę 800.000 zł. 

Celem miejskiej Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wypo-
czynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki.

Propozycja AQUAPARK KALISZ to nie tylko baseny, ale także saunarium, krę-
gielnia, siłownia i fitness a także lodowisko. To miejsce, w którym każdy może 
zrealizować swoje potrzeby związane ze zdrowym stylem życia, z aktywnością 
ruchową, dobrym wyglądem i świetnym samopoczuciem. Tylko w Kaliskim Par-
ku Wodnym oferta rekreacyjno-sportowa jest tak wszechstronna. Kompleks 
ofertę kieruje do wszystkich grup wiekowych, skupia się na mieszkańcach re-
gionu, zarówno miast, jak i wsi, położonych w promieniu 50 km od Kalisza.

Podobnie jak w poprzednich latach działalności, Spółka dużą uwagę przy-
kładała do grup zorganizowanych i zajęć im dedykowanych, m.in.:

• program Miasta Kalisza „Karta Dobrego Ucznia”, w którym świadczy 
usługi basenów i Lodowiska dla zdolnych uczniów kaliskich szkół,

• po rocznej przerwie wróciły do Aquaparku zajęcia wychowania klas 
trzecich, które rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku,

• w 2019 roku Spółka kontynuowała współpracę z Krajowymi Zrzeszeniami 
Ludowych Zespołów Sportowych, nie tylko z terenu województwa wielko-
polskiego, ale również łódzkiego,

• od kilku lat można zaobserwować coraz większe zainteresowanie zaję-
ciami Aqua Baby, nauką pływania czy Aqua Aerobik.

W ostatnich miesiącach roku 2019 z usług AQUAPARK KALISZ skorzystało 25% 
więcej osób niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Same baseny 
odwiedziło 40% więcej miłośników wodnych kąpieli, to o prawie 10 tysię-
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cy osób więcej w każdym miesiącu. Takie wyniki frekwencji przekładają się 
na wyniki finansowe. I tak dzięki intensywnej pracy udało się w IV kwartale 
2019 roku poprawić wynik finansowy o ponad 80%.

Rok 2019 to wiele zmian, które nie są widoczne gołym okiem. To zmiany orga-
nizacyjne, dzięki którym usprawniona została praca Spółki, co przełożyło się 
na większe zadowolenie Gości Aquaparku. To intensywne prace moderniza-
cyjne w sercu obiektu czyli w pomieszczeniach technologicznych. 2019 rok, to 
rok intensywnej pracy nad ulepszeniem oferty. Prace zaowocowały w IV kwar-
tale. W ostatnich miesiącach roku 2019 z usług AQUAPARK KALISZ skorzystało 
25% więcej osób niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ostatnim 
kwartale 2018 roku z usług AQUAPARK KALISZ skorzystało 97.713 osób, nato-
miast rok później już 121.195. Same baseny odwiedziło w IV kwartale 2019 roku 
77.606 osób czyli 40% więcej miłośników wodnych kąpieli niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. 

W całym roku 2019 z usług AQUAPARK KALISZ oraz Lodowiska skorzystało 
545.913 mieszkańców miasta i regionu to więcej o 12% niż w 2018, w którym 
z usług skorzystało 488.039. Największą popularnością cieszą się baseny 
i sauny, z których skorzystało czterech na pięciu Klientów odwiedzających 
kompleks (424.922 osób).

2.088 osób

średnio odwiedza
codziennie

Aquapark Kalisz

osób424.922
skorzystało z basenów

i saun w Aquapark Kalisz

osób545.913
skorzystało z usług

Aquapark Kalisz

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
jest świadczenie usług przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbio-
rowego. Działalność tę Spółka wykonuje obecnie na podstawie Uchwały 
nr LVI/757/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r., na mocy 
której powierzono KLA wykonywanie zadania własnego Miasta w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. Stąd podstawową działalnością Spółki są 
usługi przewozu osób, a w szczególności usługi przewozów regularnych z ob-
szaru komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kalisza. Przewozy wykonywane 
są regularnie, w ramach linii komunikacyjnych, na podstawie rozkładów jazdy. 
Przewozy pasażerów odbywają się głównie na terenie Miasta Kalisza, a po-
nadto na trasach łączących Kalisz z okolicznymi miejscowościami, tj. Ostro-
wem Wielkopolskim, Opatówkiem i Tłokinią, Szałe, Wolicą i Chełmcami, Ży-
dowem i Gostyczyną, Kościelną Wsią, Kotowieckiem. Możliwość działania na 
obszarach innych gmin wynika z zawieranych przez Miasto Kalisz porozumień 
międzygminnych. Spółka realizuje również przewozy szkolne polegające na 
zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym, objętym kształceniem specjalnym, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły podstawowej 
lub gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową lub upośledze-
niem umysłowym także do szkoły ponadgimnazjalnej. W wakacje, na zlece-
nie Miasta Kalisza, Spółka w weekendy obsługuje linie turystyczne. 

KLA legitymuje się licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowe-
go osób oraz szeregiem zaświadczeń na wykonywanie publicznego trans-
portu zbiorowego w ramach 25 linii komunikacyjnych.

Spółka w ciągu 2019 roku świadczyła usługi wynajmu autobusów dla klien-
tów zewnętrznych na przewozy okazjonalne oraz powierzchnie reklamowe. 
Dodatkowo Spółka świadczy również usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w zakresie usług zarządza-
nia, obsługi księgowo-finansowej oraz klienta, sprzedaży, kontroli biletowej 
i gospodarki taborem, jak i innych podmiotów zewnętrznych m.in. w zakresie 
sprzedaży paliw, usług myjni.
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1 lipca 2019 r. został rozszerzony zakres osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych przejazdów autobusami KLA. Na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej Kalisza Nr X/129/2019 z dnia 30 maja 2019 roku uprawnienia do bez-
płatnych przejazdów nabywają dodatkowo niżej wymienione grupy spo-
łeczne posiadające Kaliską Kartę Mieszkańca (KKM):

• emeryci i renciści,

• dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole,

• dzieci i młodzież ucząca się w szkołach do 24. roku życia,

• studenci studiów dziennych do ukończenia 26. roku życia.

Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
o kwotę 800.000,00 zł – wkład pieniężny. 

Ilości rejestrowanych przejazdów przez pasażerów
Usługi w zakresie przewozu osób realizowane przez KLA w okresie sprawoz-
dawczym wykazały zmiany w ilości rejestrowanych przejazdów przez pasa-
żerów. W roku 2019 duży wpływ na zmianę w strukturze rejestrowanych prze-
jazdów miało przede wszystkim rozszerzenie z dniem 1 lipca zakresu osób 
uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami KLA. 
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr X/129/2019 z dnia 30 maja 
2019 roku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nabyli dodatkowo niżej 
wymienione grupy społeczne, posiadające Kaliską Kartę Mieszkańca (KKM):

• emeryci i renciści,

• dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole,

• dzieci i młodzież ucząca się w szkołach do 24. roku życia,

• studenci studiów dziennych do ukończenia 26. roku życia. 

Szczegółowe dane o ilości rejestrowanych przejazdów przez pasażerów 
w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 przedstawiono w tabelach poniżej. 
Przedstawione dane nie uwzględniają pasażerów, którzy korzystali z komu-
nikacji bezpłatnej. Spółka nie posiada pełnych danych dotyczących liczby 
pasażerów korzystających z przejazdów bezpłatnych, gdyż większa część 

uprawnionych osób do przejazdów bezpłatnych nie ma obowiązku rejestro-
wania przejazdów. Według szacunkowych danych posiadanych przez Spół-
kę z komunikacji bezpłatnej w roku 2019 korzystało prawie 2,7 mln pasażerów. 
Szacuje się, iż Spółka KLA w roku 2019 przewiozła ogółem prawie 7,9 mln pa-
sażerów.

7,9 mln pasażerów ogółem

2,7 mln pasażerów skorzystało z bezpłatnej komunikacji

szacunkowe dane KLA:

Ilość rejestrowanych przejazdów wg formy zakupu biletu [wg liczby osób]

bilet papierowy 2.075.166 1.839.054

2018 2019

mobilet 100.519 189.202

zbiletem.pl 209.889 231.539

biletomaty 103.139 167.732

RAZEM 6.118.168 5.177.121

SPOKE - System pobierania opłat
kartą elektroniczną

3.629.455 2.749.594
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Dziennie z usług KLA korzysta prawie 25 tysięcy osób. W szczycie przewozo-
wym na trasy wyjeżdża 56 autobusów. Systematyczne podnoszenie jakości 
świadczonych usług (w tym zakup nowych autobusów) oraz dostosowanie 
oferty do bieżącego zapotrzebowania pozwoliło na zatrzymanie spadku 
liczby przewożonych klientów. Korzystanie z komunikacji zbiorowej powinno 
stać się dogodniejszym i szybszym środkiem poruszania się po zatłoczonych 
ulicach miasta niż korzystanie z samochodów osobowych. Istnieją poten-
cjalne możliwości znajdowania nowych nabywców usług przewozowych. 
Wymaga to jednak zwiększenia dostępności komunikacji zbiorowej i ciągłe-
go podwyższania jakości świadczonych usług. 

Na terenie miasta Kalisza firma KLA ma dominującą pozycję. Rynek prze-
wozowy na terenie działalności KLA na liniach podmiejskich jest względnie 
ustabilizowany. Na liniach podmiejskich Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 
konkurują głównie z ponad 20 przewoźnikami prywatnymi w tym z PKS w Ka-
liszu Sp. z o.o., która w 100% należy do Kalisza. 

Aktualny system sprzedaży biletów
KLA Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym oferowała poniższe formy zaku-
pu biletów: bilet papierowy, bilet zakupiony u kierowcy, karta elektroniczna 
imienna, karta elektroniczna na okaziciela, Kaliska Karta Mieszkańca, bilet 
opłacony przez telefon Smartfon, bilet zakupiony w biletomacie, bilet opła-
cony przez Internet.

Od października 2019 roku użytkownicy aplikacji zbiletem.pl otrzymali moż-
liwość korzystania z nowych metod płatności za bilety. Obecnie można za-
płacić za przejazd także za pomocą funkcji Apple Pay, Google Pay oraz Blik 
one click (czyli Blik bez przepisywania kodu).

25.000 pasażerów
dziennie korzysta z usług KLA

56 autobusów
dziennie wyjeżdża na trasy

Kaliskie Linie Autobusowe posiadają w swojej ofercie karty elektroniczne. 
Karty dostępne są formach:

• na okaziciela – służąca jako „elektroniczna portmonetka”, umożliwiają-
ca opłaty za przejazdy jednorazowe,

• imienna – umożliwiająca korzystanie z biletów okresowych i jednorazowych.

Dodatkowym nośnikiem możliwości zakupu biletu jest Kaliska Karta Miesz-
kańca. Program „Kaliska Karta Mieszkańca” adresowany jest mieszkańców 
Miasta Kalisza, rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają do-
chód czy nie. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania ze zniżek, ra-
batów, ulg i przywilejów przysługujących użytkownikom Karty, realizowanych 
przez Miasto Kalisz oraz oferowanych przez partnerów przystępujących do 
Programu. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. są również Partnerem tego 
programu oferując dla pasażerów ulgi przy zakupie biletów. 

Na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a spółką, 
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zajmują się dystrybucją i wydawaniem 
Kaliskiej Karty Mieszkańca (KKM).

Wydane karty elektroniczne przez KLA Sp. z o.o. w 2019 roku

kart imiennych KLA
724 szt.

kart imiennych
- Kaliska Karta Mieszkańca

14.553 szt.
kart na okaziciela
40 szt.
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Praca przewozowa

25 linii
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

Kalisz - 21 linii
Ostrów Wlkp. - 1 linia
Opatówek - 3 linie

długość linii
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

Kalisz - 310,15 km
podmiejskie - 70 km

380,15 km

ilość przejechanych wozokilometrów

kilometry eksploatacyjne - 3.255.000 km
wynajem - 69.000 km

3.324.000 km

148,35 km

długość tras
obsługiwanych przez KLA Sp. z o.o.

trasy miejskie - 80,65 km
trasy wiejskie - 67,7 km

KaliszOstrów Wlkp.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu 
Sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi komunikacyjne głównie na terenie Kalisza i ościen-
nych gmin. Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie od Skarbu Państwa 100% 
udziałów w tej Spółce na podstawie umowy z 20.07.2010 r. 

W roku 2019 kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. zlokali-
zowane jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Siedziba 
Spółki znajduje się w Kaliszu. 

Spółka rozpoczęła działalność 1 czerwca 2008 roku w wyniku komercjalizacji 
Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu doko-
nanej przez Ministra Skarbu Państwa Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6786/2008 
z dnia 5 marca 2008 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego pod numerem 0000305708.

Przedmiotem działalności Spółki jest głównie prowadzenie krajowego i mię-
dzynarodowego przewozu osób, w tym:

• regularnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie międzynarodowym,

• transport osób w tzw. przewozach zamkniętych (dzieci do szkół i pra-
cowników do pracy).

PKS w Kaliszu legitymuje się licencją na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób, a także międzynarodowego autobusowego i autokaro-
wego zarobkowego przewozu osób oraz wieloma zezwoleniami, na podsta-
wie których Spółka wykonuje regularny przewóz osób w krajowym transpo-
rcie drogowym. 
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Działalność przewozowa Spółki ma przede wszystkim charakter regionalny 
i w znacznej części skoncentrowana jest na terenie powiatu kaliskiego. Spół-
ka wykonuje też przewozy regularne dalekobieżne do Poznania.

Poza wymienioną wyżej działalnością, Spółka świadczyła usługi związane 
z transportem, w tym badania techniczne wykonane w Stacji Kontroli Pojazdów.

Praca przewozowa

1.101.388 osób
liczba posażerów wg rodzaju komunikacji

komunikacja regularna - 1.005.628
wynajem autobusów - 95.760

1.005.628 osób
liczba posażerów wg rodzaju
zakupionego biletu

Bilety jednorazowe - 288.478 osób
Bilety miesięczne - 717.150 osób

160 kursów

liczba dziennych
kursów PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

kursy dalekobieżne - 12
kursy podmiejskie - 148

1.929.310 km

liczba przejechanych kilometrów
wg rodzaju jazdy

komunikacja - 1.808.072 km
przewozy okazjonalne - 105.162 km
dojazdy - 16.076 km

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

Akt założycielski Spółki podpisano 28.06.2011 r. na podstawie uchwały 
Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Kalisza z 26.05.2011 r. Celem Spółki jest tworzenie 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu:

• stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków 
uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych,

• upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miasta Kalisza,

• promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,

• promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla roz-
woju sportu. 

W strukturach Klubu znajdują się dwie profesjonalne drużyny rozgrywające 
swoje mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce tj. PGNiG Su-
perlidze – piłka ręczna mężczyzn oraz Lidze Siatkówki Kobiet – piłka siatkowa 
kobiet.

Klub prowadzi również II Ligę Kobiet – zaplecze Ligi Siatkówki Ko-
biet oraz 13 drużyn młodzieżowych. 

Klub Energa MKS Kalisz jest jednym z trzech klubów w Polsce, który jedno-
cześnie ma dwie sekcje występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych 
w kraju. Coraz lepsze wyniki zawodników z Kalisza sprzyjają zainteresowaniu 
fanów sportu oraz mediów w całej Polsce. Dzięki występom szczypiornistów 
w PGNiG Superlidze oraz siatkarek w Lidze Siatkówki Kobiet, Miasto Kalisz jest 
promowane w dwóch największych stacjach telewizyjnych w kraju. Mecze 
piłki ręcznej transmitowane były do maja 2019 roku w nSport+, a od września 
2019 roku w TVP Sport. Spotkania siatkarek niezmiennie relacjonuje Polsat 
Sport. Szeroki dostęp kibiców do tych programów sprawia, że oglądalność 
wciąż rośnie – jeden mecz piłkarzy ręcznych Energi MKS Kalisz na żywo potrafi 
przyciągnąć przed telewizory ponad 93 tysiące kibiców, a mecze ekstrakla-
sowych drużyn Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Sp. z o. o. przyciągają 
na trybuny kaliskiej Hali Kalisz Arena nie tylko mieszkańców miasta, gminy 
ale również znane osobistości ze środowisk biznesowych, opiniotwórczych, 
świata polityki, mediów oraz przedstawicieli administracji publicznej.
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Poprzez podjęcie szeregu działań Miejski Klub Sportowy Kalisz stał się jednym 
z największych i najbardziej rozpoznawanych ośrodków sportowych w Polsce 
zajmujących się profesjonalnym szkoleniem drużyn młodzieżowych w piłce 
siatkowej dziewcząt oraz w piłce ręcznej chłopców.

Przed startem sezonu 2019/2020 Miejski Klub Sportowy Kalisz w swoich szko-
leniach objął:

• 186 zawodniczek sekcji piłki siatkowej w rozbiciu na poszczególne kate-
gorie wiekowe: młodziczka – 43 zawodniczki, kadetka – 33 zawodniczki, 
juniorka – 58 zawodniczek, III liga – 52 zawodniczki, zgłoszonych do sys-
temu WZPR,

• 63 zawodników w rozbiciu na poszczególne kategorie wiekowe: młodzik 
– 18 zawodników, junior młodszy – 26 zawodników, junior – 19 zawodników, 
zgłoszonych do systemu rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Juniorów ZPRP. 

W 2019 roku MKS Kalisz po raz pierwszy w historii awansował do półfinału 
Pucharu Polski. Zmagania w rozgrywkach ZPRP zakończył porażką z wie-
lokrotnym Mistrzem Polski oraz zwycięzcą Ligi Mistrzów – PGE VIVE Kielce. 
W  grudniu 2019 roku, po zakończeniu pierwszej rundy sezonu 2019/2020, dru-
żyna sekcji piłki ręcznej mężczyzn MKS-u Kalisz uplasowała się na miejscu 5. 
(z jednym punktem straty do zajmującego 4. miejsce w tabeli zespołu Azoty 
Puławy). Był to niewątpliwie największy sukces w historii kaliskiej piłki ręcz-
nej.  Z kolei sekcja piłki siatkowej kobiet, w grudniu 2019 roku, po zakończe-
niu pierwszej rundy sezonu 2019/2020 Ligi Siatkówki Kobiet, uplasowała się 
na miejscu 7. II liga piłki siatkowej kobiet zakończyła zmagania  w najlepszej 
„czwórce” ligi, III liga piłki siatkowej kobiet zakończyła rok 2019 na trzecim 
miejscu, natomiast drużyny sekcji piłki siatkowej Klubu Energa MKS Kalisz 
w kategoriach: juniorki, kadetki, młodziczki awansowały z pierwszych miejsc 
do finałów Mistrzostw Polski.

Do klubu MKS Kalisz należą również reprezentanci Polski. Zawodniczki – Mał-
gorzata Jasek oraz Weronika Centka – zostały powołane przez trenera Jac-
ka Nawrockiego do Reprezentacji Polski Kobiet w Piłce Siatkowej. Natomiast 
zawodnicy sekcji piłki ręcznej – Marek Szpera, Maciej Pilitowski i Łukasz Za-
kreta – byli wielokrotnie powoływani do Reprezentacji Polski Seniorów. Kon-
rad Pilitowski był powoływany także do Kadry Narodowej Juniorów.

Zakładanym celem, który udało się osiągnąć było:

• promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta Kalisza,

• stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków 
uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych,

• promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla roz-
woju sportu,

• szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i piłce ręcznej 
chłopców,

• popularyzacja piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,

• zaktywizowanie kaliskich szkół do pracy z uzdolnioną młodzieżą,

• podniesienie poziomu sprawności motorycznej dzieci i młodzieży szkół 
kaliskich,

• umożliwienie uczniom kaliskich szkół samorealizacji w sporcie,

• nabywanie przez zawodników wiedzy praktycznej i teoretycznej doty-
czącej samokontroli treningu sportowego,

• zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową oraz 
piłkę ręczną,

• kontynuacja wieloletniej tradycji miasta Kalisza w dyscyplinach sporto-
wych jakimi są: piłka siatkowa oraz piłka ręczna.

Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
o kwotę 900.000 zł w formie wkładu pieniężnego. 
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5.2.2. Spółki z mniejszościowym udziałem 
Miasta Kalisza

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie za-
opatrzenia w energię cieplną. Na podstawie publicznie ogłoszonego zapro-
szenia do negocjacji, Miasto Kalisz sprzedało w 2013 r. 90% udziałów Spółce 
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. 1.04.2014 r. Spółka ENERGA Ciepło 
Kaliskie rozpoczęła eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego w ra-
mach trzech koncesji: na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję oraz ob-
rotu ciepłem. W 2019 r. kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

W 2019 roku spółka poczyniła kilkanaście nowych inwestycji związanych 
z budową nowych sieci i przyłączy:

Dzielnica adres

Śródmieście I, Główny Rynek 15 24,26 5.066,5

Śródmieście II, al. Wolności 11 42,24 1.646,8

Długość nowo
wybudowanych
odcinków sieci

cieplnej [m]

Powierzchnia
użytkowa lokali 

włączonych
do msc [m2]

Śródmieście I, ul. Babina 6-7 19,12 2.041,5

Śródmieście I, ul. Babina 9 10,83 836

Śródmieście I, ul. Piekarska 2b 5,82 840,8

Śródmieście I, ul. Złota 13, 15 478,6

Śródmieście I, ul. Parczewskiego 7, 8 784

sieć rozdzielcza dla budynków przy
ul. Parczewskiego 7-8 i ul. Złotej 13-15

48,53

sieć osiedlowa do Rynku 248,84

Piskorzewie, ul. Złota 30 18,43 1200

Czaszki, ul. Ostrowska 24 3,7 73,5

Serbinów, ul. Górnośląska 71 9,04 1220

Śródmieście II, al. Wolności 19 96,05 800

Śródmieście II, ul. Ułańska 6 67,36 148
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Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o.

Zaopatruje mieszkańców w różne rodzaje pieczywa. Od 1.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki pozostał na dotychczasowym poziomie. 

W 2019 roku wyprodukowała ponad 180 ton pieczywa o wartości 1.296.653 zł.

Piekarnia „Spomia” produkuje szeroką gamę pieczywa począwszy od pod-
stawowego pszenno-żytniego poprzez pieczywo wzbogacone nasionami, 
ziarnami, przetworami mlecznymi, błonnikiem, pieczywo razowe do pieczy-
wa drobnego pszennego, razem jest to około 35 gatunków. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy kilka nowych asortymentów, 
m.in. chleb dla diabetyków o obniżonym indeksie gimnicznym, chleb PROVI-
TAL ze zmielonymi ziarnami słonecznika i siemienia lnianego oraz pszenne 
bułeczki JABU z kawałkami suszonego jabłka.

W celu uzupełnienia oferty produkujemy również wyroby półcukiernicze, ta-
kie jak: chałki, słodkie bułeczki i drożdżówki. Biorąc pod uwagę wymagania 
klientów, wspomagamy się też sprzedażą wyrobów innych firm. Srzedaje-
my między innymi ciastka francuskie oraz donuty pochodzące z głębokiego 
mrożenia. Ich udział w sprzedaży sklepu to około 5%.

Pomimo, iż rynek pieczywa nie jest stabilny i sytuacja na nim zmienia się dy-
namicznie oraz ciągle spada spożycie pieczywa, piekarnia nadal przynosi 
zyski. Wynik finansowy, który osiągnęliśmy w 2019 roku uważamy za sukces.

W roku sprawozdawczym wypracowany zysk brutto wyniósł 77.105,76 zł, 
a rentowność 5,16%. Był on wyższy niż w roku 2018 o 23.261,18 zł brutto – to 
jest około 30%.

Wynik ten osiągnęliśmy m.in. dzięki wzrastającej sprzedaży we własnym 
punkcie (najbardziej rentowna), sprzedaży lokalu przy ulicy Sarbinowskiej, 
podniesieniu cen pieczywa oraz uzyskaniu kolejnej dotacji z PFRON.

Wyniki finansowe spółki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie zwroty pieczywa 
kształtujące się na poziomie około 8,3% oraz rosnące koszty pracy i utrzy-
mania piekarni.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zaciągała kredytów i zachowała 
płynność finansową.

Kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie i wynosi 473.000 zł, z czego na 
Społem przypada 266.500 zł, na Miasto Kalisz 206.500 zł. 

Struktura asortymentowa produkcji

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie
(podstawowe)

40,1 %
Pieczywo wzbogacone

(gatunkowe)

26,4 %

Pieczywo pszenne drobne
(bułki)

32,4 %
Pieczywo półcukiernicze

1,1 %
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Podstawowym zadaniem spółki jest świadczenie usług w zakresie odbio-
rów odpadów, oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowych. 
W 2019 r. kapitał zakładowy Spółki nie zmienił się. 

Przedsiębiorstwo obsługuje w ramach przetargów na obsługę wywozu nie-
czystości ponad 100.000 osób na terenie Kalisza i w gminach: Blizanów, Go-
łuchów, Stawiszyn, Godziesze, Brzeziny, Koźminek, Żelazków; a od 2019 roku 
także w Błaszkach i Wróblewie. Uruchomiony został PSZOK (Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dla mieszkańców miasta Kalisza. 

PUK S.A. Kalisz w 2019 roku uzyskało przychody w wysokości 25.413.966,66 zł 
oraz poniosło koszty w wysokości 24.566.879,43 zł. Wynik finansowy w wyso-
kości 847.087,23 brutto. 

Stan zatrudnienia w Spółce w 2019 r., w skali średnio miesięcznej, wynosił 
110 etatów i od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Została zwiększona ogólna wartość środków trwałych w przedsiębiorstwie 
o wartość 1.591.927,37 zł netto. Największy wzrost dotyczy środków transportu. 

Podstawowym kapitałem Spółki jest kapitał zakładowy – akcyjny, który na 
1.01.2019 r. wynosił 524.620 zł i w trakcie roku 2019 nie uległ zmianie.

„Giełda Kaliska” Sp. z o.o.

Prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno-spożywczym, w tym również 
targowiskami miejskimi. Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kapitał zakładowy 
Spółki nie zmienił się.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów pu-
blicznych. W 2019 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 
11.241.000,00 zł. 

Udział Miasta w kapitale spółki podwyższony został o kwotę 2.708.000,00 zł, 
w tym: 1.000.000,00 zł – wkład pieniężny, 1.708.000,00 zł – aport (wkład nie-
pieniężny). 

WSK „PZL-KALISZ” S.A.

Jest spółką działającą na potrzeby rynku lotniczego i motoryzacyjnego. 
Miasto Kalisz zostało udziałowcem tej spółki na mocy ustawy o restruktury-
zacji finansowej przedsiębiorstw i banków. W 2019 r. kapitał zakładowy Spółki 
nie uległ zmianie. 
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Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 uchwalona przez Radę 
Miejską Uchwałą Nr XLIX/651/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Cele strategiczne i operacyjne
Strategia jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania 
perspektywicznego, w którym określono następującą wizję rozwoju Miasta 
Kalisza: 

„Kalisz – otwarte miasto o wysokiej jakości życia jego mieszkańców i dyna-
micznie rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce”.

Strategia określa cele oraz główne kierunki rozwoju miasta w najbliższej de-
kadzie w 3 głównych sferach: społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-
ekologicznej, dla których zdefiniowano łącznie 8 celów strategicznych oraz 
42 cele operacyjne tj.:

6. Strategia Rozwoju Miasta
na lata 2014-2020

Sfera społeczna

1. cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem regionalnym o wysokiej jakości życia.

Cel obejmujący problematykę inwestycji w infrastrukturę społeczną za-
pewniającą wysoki poziom życia i udogodnienia dla jego mieszkańców we 
wszystkich sferach, m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, rozrywka, kultura, sport i 
rekreacja. W jego ramach realizowane będą również działania zmierzające 
do wspierania poszczególnych grup społecznych, a także zapewnienia wy-
sokiego poziomu usług świadczonych przez miasto swoim mieszkańcom.

2. cel strategiczny:
Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem stwarzającym warunki do aktyw-
ności mieszkańców oraz współpracy mieszkańcy – lokalny samorząd.

Zakłada się, że Kalisz może i powinien rozwijać się dzięki wykorzystaniu ak-
tywności i kreatywności ludzi tu mieszkających. Kalisz będzie miastem promu-
jącym wzrost zaangażowania społecznego, kreującym społeczeństwo oby-
watelskie, wspierającym inicjatywy i przedsiębiorczość społeczną. Władze 
Kalisza zaangażują się w szeroką współpracę z mieszkańcami, a Urząd Miasta 
Kalisza będzie miejscem postrzeganym jako przyjazne dla mieszkańców.

3. cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem edukacji kreującej przyszłość.

Cel kładący nacisk na dalszą rozbudowę systemu edukacji w Kaliszu. Eduka-
cja jest mocną stroną miasta. Jej jakość stoi na wysokim poziomie, również 
infrastruktura edukacyjna jest 

w większości w bardzo dobrym stanie. W Kaliszu można się kształcić na 
wszystkich poziomach edukacji w zakresie wielu, często unikatowych spe-
cjalności. Dlatego proponuje się dalsze umacnianie tej sfery tak, aby Kalisz 
stał się znany z jakości i różnorodności swojej oferty edukacyjnej. Będzie to 
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przyciągać do miasta ludzi młodych chcących kształcić dzieci w najlepszych 
placówkach. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie wyższym 
zapobiegnie z kolei odpływowi ludzi młodych obecnie wybierających jako 
miejsce studiów większe miasta oraz przyciągnie nowych studentów z oko-
licznych miejscowości.

Sfera gospodarcza

4. cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem będącym motorem wzrostu regio-
nalnego i innowacyjności.

Kalisz to miasto ludzi przedsiębiorczych, stwarzające warunki dla dalszego 
rozwoju przedsiębiorczości oraz nowych inwestycji. Cel zakłada kontynuację 
i wzmocnienie stosowanych zachęt dla inwestorów kreujących nowe miejsca 
pracy. Szczególny nacisk należy położyć jednak na wzmocnienie współpracy 
nauki i biznesu oraz na inwestycje innowacyjne, a także na dywersyfikację 
źródeł dochodów mieszkańców i budżetu miasta.

5. cel strategiczny: Kalisz – synergia aglomeracji
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem wiodącym w budowie platformy 
współpracy aglomeracyjnej z Ostrowem Wielkopolskim i okolicznymi miej-
scowościami.

Cel, w którym zapisana została konieczność rozwoju współpracy w ramach 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dzięki której możliwe będzie osiągnięcie 
efektu synergii. Współpraca powinna zostać wdrożona na wielu płaszczy-
znach, m.in. komunikacji, gospodarki, edukacji, kultury i rekreacji. Wspólne 
działania pozwolą na osiągnięcie silniejszej pozycji i przewagi konkurencyj-
nej nad innymi ośrodkami.

6. cel strategiczny: Kalisz – unikatowe dziedzictwo
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem znanym z unikatowej oferty tury-
stycznej i kulturalnej.

Niedostatecznie docenianą sferą w rozwoju miasta pozostaje jego promocja 
oraz działania na rzecz rozwoju sektora turystycznego. Kalisz jest miastem 
potencjalnie atrakcyjnym turystycznie, lecz brakuje mu swoistego wyróżnika, 
na którym można by oprzeć promocję miasta i który byłby czynnikiem przy-
ciągającym odwiedzających nie tylko z kraju, lecz również z zagranicy. Cel 
wskazuje na konieczność budowy unikatowego w skali kraju produktu tury-
stycznego opartego na dziedzictwie i tradycjach miasta oraz na potrzebę 
intensyfikacji działań promocyjnych i zbudowanie marki Kalisz.

Sfera przestrzenno-ekologiczna

7. cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem skutecznym w planowaniu i realizacji 
ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych porządkujących tkankę miejską.

W ramach celu rekomendowane są działania o charakterze inwestycyjnym 
w infrastrukturę miejską, tj. inwestycje drogowe, poprawa warunków komuni-
kacyjnych, rewitalizacja, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej, 
które pozwolą na poprawę warunków życia w mieście oraz jego estetyki.

8. cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem zielonych rozwiązań i równowagi.

Oprócz wzmacniania i rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego 
Kalisza konieczne są również działania służące ochronie środowiska natu-
ralnego. W tymże celu niezbędna jest realizacja projektów poprawiających 
stan środowiska w mieście, promowania ekologicznych rozwiązań oraz dba-
łości o naturalne walory miasta.
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Ocena stopnia realizacji celów określonych w strategii 
na podstawie podjętych działań oraz przyjętych wskaźni-
ków monitorowania

1. cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć
1.1. Cel operacyjny: Wsparcie dla osób młodych i rodzin

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:
• Realizacja inwestycji w zakresie zwiększenia liczby miejsc w żłobkach 
(w 2019 roku wzrost miejsc tylko w żłobkach niepublicznych).
• Subsydiowanie przez Miasto Kalisz miejsc w żłobkach niepublicznych.
• Dofinansowanie miejsc w przedszkolach.
• Organizacja i finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych.
• Wdrożenie programu „Kalisz Rodzina 3+”, „Kaliska Karta Mieszkańca”.
• Wsparcie materialne dla mieszkańców w postaci dodatku mieszkanio-
wego, dodatku energetycznego oraz z tytułu wychowania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej.
• Zapewnienie mieszkań komunalnych oraz socjalnych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby żłobków niepublicznych (o 1 w 2019 roku).
• Wzrost liczby miejsc w żłobkach niepublicznych (o 14 miejsc w 2019 roku).

• Wzrost wydatków budżetowych na funkcjonowanie placówek opieki 
nad dziećmi do lat 3.

• Wzrost wydatków budżetowych na dofinansowanie miejsc w przedszkolach.

• Wzrost wydatków budżetowych na dofinansowanie miejsc w świetlicach 
środowiskowych.

• Utrzymująca się na stałym poziomie liczba miejsc w świetlicach środo-
wiskowych.

• Wzrost liczby wydanych kart w ramach programu „Kalisz Rodzina 3+, 
„Kaliska Karta Mieszkańca”.

• Spadek liczby wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatku miesz-
kaniowego oraz energetycznego. 

• Wzrost wydatków z budżetu na wypłatę dodatków z tytułu wychowania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej – wzrost liczby zrealizowanych świadczeń.

• Wzrost liczby mieszkań komunalnych oraz mieszkań w zasobach TBS Sp. z o.o.

• Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców (różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami). 

• Ujemny wskaźnik migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (różnica 
pomiędzy zameldowaniami a wymeldowaniami).

• Ujemny wskaźnik przyrostu rzeczywistego w przeliczeniu  na 1000 miesz-
kańców (różnica pomiędzy urodzeniami a zameldowaniami oraz zgonami 
i  wymeldowaniami).

1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie wysokiego komfortu życia osób starszych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Świadczenia pomocy społecznej dla osób w wieku 60+.

• Rozwój działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.

• Organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych kie-
rowanych do osób starszych.      

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby mieszkańców Kalisza w wieku 60+.

• Spadek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ogól-
nej liczbie mieszkańców w wieku 60+.

• Wzrost wydatków z budżetu na pomoc społeczną dla osób w wieku 60+. 

• Wzrost liczby słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.

• Wzrost liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych, któ-
rych działalność statutowa związana jest ze wsparciem osób starszych.

• Wzrost liczby wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych kie-
rowanych do osób starszych oraz wzrost liczby seniorów biorących udział 
w ww. wydarzeniach.
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1.3. Cel operacyjny: Aktywizacja i wsparcie dla osób bezrobotnych i zagro-
żonych wykluczeniem.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Świadczenia pomocy społecznej dla osób w wieku 60+.

• Świadczenia pomocy społecznej skierowane do osób niepełnospraw-
nych. 

• Realizacja działań kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

• Realizacja 96 działań adresowanych do osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON (19 w 2019 roku).

• Wdrożenie projektu „Powrót z Bezdomności”.

• Finansowanie utrzymania noclegowni, schronisk.  

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Spadek stopy bezrobocia (2,5% w 2019 roku).

• Spadek udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bez-
robotnych.

• Spadek liczby osób z niepełnosprawnością bezrobotnych i poszukują-
cych pracy.

• Spadek liczby osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogól-
nej liczbie bezrobotnych. 

• Spadek liczby osób poniżej 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych.

• Spadek liczby osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych.

• Spadek udziału osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 
udzielanej w formie pieniężnej w ogólnej liczbie mieszkańców. 

• Utrzymujący się na stałym poziomie udział osób korzystających z zasił-
ków pomocy społecznej udzielanej w formie niepieniężnej w ogólnej licz-
bie mieszkańców.

• Wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi, wzrost liczby go-
dzin świadczonych usług opiekuńczych, wzrost kosztów świadczonych 
usług opiekuńczych. 

• Wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, korzystających ze spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych.

• Spadek liczby godzin i wzrost kosztów świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 

• Wzrost liczby rodzin objętych asystą rodzinną. 

• Wzrost liczby wszczętych procedur niebieskiej karty.

• Wzrost wydatków z budżetu na finansowanie noclegowni, schronisk itp.

• Wzrost środków pozyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

• Wzrost środków z budżetu Miasta Kalisza wydatkowanych na finan-
sowanie działań kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem oraz 
w zakresie pomocy społecznej.

• Wzrost liczby realizowanych zadań oraz środków z PFRON.

• Wzrost liczby osób, które otrzymały wsparcie w ramach zadań realizo-
wanych ze środków PFRON.

• Wzrost liczby organizacji pozarządowych, których działalność statutowa 
związana jest ze wsparciem osób niepełnosprawnych. 

1.4. Cel operacyjny: Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu 
ochrony zdrowia.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych szpitali.

• Realizacja programów polityki zdrowotnej. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost wysokości środków z budżetu przekazywanych w formie dotacji 
szpitalom.

• Realizacja 4 programów polityki zdrowotnej.
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1.5. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności działania służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych Komendy Miejskiej 
Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Spadek liczby popełnianych przestępstw.

• Wykrywalność sprawców przestępstw na poziomie 70%.

• Liczba ponad 400 przeprowadzanych przez policję akcji prewencyjnych, 
zapobiegających i długofalowych ukierunkowanych na ograniczenie 
przestępczości. 

• Wzrost podjętych interwencji Straży Miejskiej.

• Liczba blisko 400 patroli prewencyjnych realizowanych przez Staż Miej-
ską Kalisza wspólnie z Komendą Miejską Policji Państwowej. 

• Wzrost liczby działań profilaktycznych realizowanych w szkołach przez 
Straż Miejską (zajęcia o tematyce uzależnień, cyber przemocy, przemocy, 
agresji, odpowiedzialności nieletnich, bezpieczeństwa na drodze, itp.).

1.6. Cel operacyjny: Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, na które wstęp jest nie-
odpłatny.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 67 nieodpłatnych imprez artystyczno-rozrywkowych.

• 64 tys. uczestników ww. imprez.

• Wzrost liczby czytelników Kaliskiej Biblioteki Publicznej.

1.7. Cel operacyjny: Aktywizacja sportowa i turystyczna dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Dofinansowanie z budżetu rozwoju sportu: szkolenia sportowe, utrzymanie 
bazy sportowej, organizacja znaczących dla miasta imprez sportowych.

• Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju i modernizacji infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby klubów sportowych.

• 2,8 mln zł wydatków z budżetu na szeroko rozumiany rozwój sportu 
(m.in. szkolenia sportowe, utrzymanie bazy sportowej, organizacja zna-
czących dla Miasta Kalisza imprez sportowych. 

• 5,1 mln zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój i moder-
nizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

2. cel strategiczny: Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele
2.1. Cel operacyjny: Rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Organizacja  spotkań konsultacyjnych dotyczących najważniejszych kwe-
stii związanych z rozwojem lokalnym.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Liczba 28 zorganizowanych spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców 
w okresie wdrażania strategii.

2.2. Cel operacyjny: Kontynuowanie wsparcia dla inicjatyw oddolnych i NGOs

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Zlecenie wykonania zadań publicznych organizacją pozarządowym (58 
organizacji wykonujących zadania publiczne w 2019 roku). 
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3. cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów
3.1. Cel operacyjny: Podnoszenie jakości i różnorodności oferty edukacyjnej 
Kalisza

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja zadań z zakresu doposażania pracowni przedmiotowych 
w  placówkach edukacyjnych.

• Wsparcie w postaci Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II 
przyznawane przez Prezydenta Miasta Kalisza uczniom uzyskującym wy-
sokie wyniki w nauce.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Utrzymująca się na stałym poziomie liczba szkół, których pracownie zo-
stały doposażone. 

• Wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali nowe kwalifikacje lub kompe-
tencje.

• Blisko 600 uczniów przystępujących do funduszu stypendialnego Miasta 
Kalisza im. św. Jana Pawła II. 

3.2 Cel operacyjny: Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsię-
biorstwami a jednostkami edukacyjnymi

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Tworzenie klas profilowanych oraz specjalizacji.

• Współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi a lokalnymi przedsię-
biorcami.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby klas profilowanych oraz specjalizacji.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców.

• Wzrost liczby organizacji pozarządowych starających się i wykonują-
cych zadania publiczne zlecone przez Miasto Kalisz.

• Wzrost wartości zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe na zlecenie Miasta Kalisza.

• 15,5 tys. osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w ra-
mach programu współpracy z NGOs.

2.3. Cel operacyjny: Dalsza optymalizacja procesu obsługi mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Kalisza

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wdrażanie e-usług w zakresie obsługi petentów urzędu miasta.     

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

2.4. Cel operacyjny: Zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców 
za sprawy lokalne oraz ich aktywizacja na rzecz dobra wspólnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Stworzenie budżetu obywatelskiego.   

• Zapewnienie możliwości zgłaszania inicjatyw lokalnych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

• 52 projekty wybrane do realizacji.

• Blisko 19% frekwencja w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.
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3.3 Cel operacyjny: Rozwój ośrodka akademickiego w Kaliszu

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie finansowe z budżetu Miasta Kalisza projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez uczelnie wyższe.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 2,6 tys. studentów studiów stacjonarnych oraz 1,97 tys. studentów stu-
diów niestacjonarnych. 

• Wzrost liczby absolwentów studiów magisterskich, spadek liczby absol-
wentów studiów II stopnia. 

• Wzrost liczby pracowników naukowo-dydaktycznych.

• Utrzymująca się na stałym poziomie liczba kierunków studiów.

4. cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu
4.1. Cel operacyjny: Tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja inwestycji na obszarach przeznaczonych pod działalność in-
westycyjną. 

• Wszczęcie kilku procedur opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego.

• Uchwalenie w 2019 roku 6 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

• Stworzenie w 2019 roku zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień z po-
datku od nieruchomości:

• Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, po 
spełnieniu warunków w niej określonych, budynków lub ich części po-
łożonych na terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną 
instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekupe-
rator lub gruntowy wymiennik ciepła.

• Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw realizujących 
inwestycje początkowe.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 3,9 mln zł wydatków z budżetu Miasta Kalisza na przedsięwzięcia (in-
westycyjne) realizowane na obszarach przeznaczonych pod działalność 
inwestycyjną (rozwój terenów inwestycyjnych).

• Wzrost powierzchni miasta objętej mpzp.

4.2. Cel operacyjny: Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie przez PUP ze Środków Funduszu Pracy w postaci: zasiłków, do-
datków aktywizacyjnych, robót publicznych, prac interwencyjnych, sta-
ży, szkoleń, dotacji na działalność gospodarczą, doposażenia stanowisk 
pracy i zatrudnienia na nowych miejscach pracy.

• Wsparcie przedsiębiorców w formie ulgi z tytułu spadku obrotów.

• Wsparcie 91 przedsiębiorców w formie ulgi Start – up (14 w 2019 roku).

• Stworzenie w 2019 roku zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnienia 
z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 
dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje początkowe.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę magazynów.

• 7,5 mln zł wydatków PUP na aktywizację zawodową (Środki Funduszu Pracy).

• Wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

• Spadek liczby najemców wynajmujących lokale od Miasta Kalisza, ko-
rzystających z ulg z tytułu spadku obrotów.
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4.3. Cel operacyjny: Wzmacnianie dostępności narzędzi ułatwiających ko-
operację podmiotów gospodarczych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Szczególna rola Kalisza w funkcjonowaniu Klastra Spożywczego Połu-
dniowej Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 3,5 tys. pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zrzeszonych 
w ramach inicjatyw klastrowych: Klaster Spożywczy Południowej Wielko-
polski oraz firmy zrzeszone w klastrze.

• 2,6 tys. pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach zrzeszonych 
w ramach inicjatyw klastrowych: Wielkopolski Klaster Lotniczy oraz firmy 
zrzeszone w klastrze. 

4.4. Cel operacyjny: Wspieranie kooperacji biznesu z nauką.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS ukierunko-
wanych na dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego kaliskich 
placówek edukacyjnych do potrzeb rynku pracy oraz na podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców Aglomeracji Kali-
sko-Ostrowskiej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

4.5. Cel operacyjny: Wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja prac badawczo-rozwojowych przez firmy zrzeszone w ra-
mach Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Projekty B+R  o wartości 4,8 mln zł realizowane przez Klaster Spożywczy 
Południowej Wielkopolski oraz firmy zrzeszone w klastrze.

4.6. Cel operacyjny: Stymulowanie rozwoju sektorów innowacyjnych w regionie.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja projektów ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju sek-
torów innowacyjnych doposażenie istniejących oraz tworzenie nowych 
wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i pozostałych placówkach 
oświatowych; zwiększenie dostępu do staży, praktyk, poprawa przygoto-
wania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez 
doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz podniesie-
nie kwalifikacji nauczycieli.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

4.7. Cel operacyjny: Promocja gospodarcza
Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja działań z zakresu promocji gospodarczej w latach 2018 – 2019 
takich jak np. organizacja Festiwalu Profesjonalistów, zewnętrznej kam-
panii promującej Kalisza jako „przestrzeń dla profesjonalistów”, realizacja 
działań komunikacyjnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego 
i promocję potencjału gospodarczego, promocja kształcenia zawodo-
wego poprzez zróżnicowane kanały komunikacji, obsługa inwestorów i 
współpraca ze środowiskiem biznesowym.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 
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5. cel strategiczny: Kalisz — synergia aglomeracji
5.1. Cel operacyjny: Wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Pozyskanie dofinansowania dla 68 projektów w ramach Strategii ZIT AKO 
(w tym 9 umów o dofinansowanie podpisało Miasto Kalisz). 

• Łączny całkowity koszt projektów wyniósł 352.313.388,25 zł, w tym war-
tość projektów Miasta Kalisza 86.117.040,57 zł. 

• Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów wyniosła 
248.748.401,07 zł, w tym dla projektów Miasta Kalisza 63.049.822,63 zł. 

• Realizacja projektów z zakresu mobilności miejskiej, wspierania efek-
tywności energetycznej, elektronicznych usług publicznych, zachowania, 
ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, inwestowania w rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej, kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

5.2. Cel operacyjny: Poprawa systemu transportowego Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Pozyskanie dofinansowania dla 3 projektów z obszaru rozwoju systemu 
transportu publicznego.

Realizacja w latach (2018 – 2020)  inwestycji z zakresu rozwoju systemu 
komunikacji publicznej AKO wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego 
w tym: 

• budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich 
dworców: kolejowego i autobusowego oraz wyposażenie ważnych 
w skali miasta przystanków autobusowych w tablicę dynamicznej in-
formacji pasażerskiej i biletomat zewnętrzny (zadnie wdrażane na pod-
stawie PFU),

• zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przy-
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w 
tablice informacji pasażerskiej LED i biletomaty oraz rozbudowa miej-
skiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie ulic Sta-
szica i Górnośląskiej),

• modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energo-
oszczędność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie 
zamontowanych zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – 
punktów świetlnych).

• kampania informacyjno-promocyjna.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

5.3. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju gospodarczego Aglomeracji Kali-
sko-Ostrowskiej

Cel został sformułowany w błędny sposób. Przedmiot tak określonego celu 
wykracza bowiem pod względem obszaru poza granice jednostki samorzą-
du, dla której przygotowana została Strategia Rozwoju. Podmioty odpowie-
dzialne za realizację Strategii mają ograniczone możliwości kompetencyjne 
w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego na terenie innych jedno-
stek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej. Realny wpływ w tym zakresie dotyczy tylko działań podejmo-
wanych na terenie Miasta Kalisza.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Ze względu na błędne sformułowanie celu, nie było możliwości przypisa-
nia mu odpowiednich mierników obrazujących stopień jego osiągnięcia.
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5.4. Cel operacyjny: Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w 2019:

• Organizacja 3 wydarzeń przez biuro SAKO.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Organizacja 16 wydarzeń przez biuro SAKO w okresie wdrażania strategii. 

 

5.5. Cel operacyjny: Wdrożenie i rozwój systemu konsultacji władz

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Stworzenie platformy konsultacyjnej władz jednostek samorządowych 
tworzących Aglomerację Kalisko-Ostrowską, poprzez posiedzenia Rady 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

• Organizowanie posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Utrzymująca się liczba posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

5.6. Cel operacyjny: Wspólny lobbing na rzecz rozwoju regionalnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
ponad 248,75 mln zł, na realizację projektów o koszcie całkowitym ponad 
352,31 mln zł.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

6. cel strategiczny: Kalisz — unikatowe dziedzictwo
6.1. Cel operacyjny: Rozwój i promocja unikatowego w skali kraju produktu 
turystycznego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Rozszerzenie oferty „Wybierz Kalisz na weekend” o Centrum Baśni i Le-
gend Kaliskich mieszące się w Baszcie „Dorotka”.

Zakończenie realizacji projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego 
budynku Ratusza Miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu hi-
storyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” – planowane udostępnienie dla 
zwiedzających w II kwartale 2020 r. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby osób korzystających z oferty „Wybierz Kalisz na weekend”.

• 3,9 tys. turystów obsługiwanych przez PTTK i 6,4 tys. turystów odwiedza-
jących CIT.

• Wzrost liczby turystów odwiedzających Kalisz (GUS 2018 r.).

• Brak wykreowania unikatowego w skali kraju produktu turystycznego.

6.2. Cel operacyjny: Stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki Miast 

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Opracowanie Strategii komunikacji marki Miasta Kalisza – główne kie-
runki promocji marki parasolowej dla Miasta Kalisza.

• Opracowanie i przyjęcie systemu identyfikacji wizualnej marki Miasta 
Kalisza.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 
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6.3. Cel operacyjny: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie finansowe prac remontowo-konserwatorskich 49 zabytków 
nienależących do mienia komunalnego miasta (9 w 2019 roku).

• Wsparcie finansowe prac budowlanych, remontowo-konserwatorskich 
36 zabytków z zasobu MZBM (2 w 2019 roku).

• Wsparcie finansowe wkładu własnego projektów realizowanych ze 
środków UE.

Wsparcie finansowe jednostek kultury podlegających UMWW.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost wydatków z budżetu na kulturę i ochronę dziedzictwa (GUS 2018 rok).

6.4. Cel operacyjny: Wspieranie inwestycji sprzyjających rozwojowi kultury 
i turystyki

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych.

• Wsparcie finansowe podmiotów niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych w celu realizacji zadań publicznych.

• Realizacja inwestycji sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki – wpro-
wadzenie nowych udogodnień i atrakcji w wyniku realizacji projektów:

• Utworzenie Centrum Baśni i Legend Kaliskich w wyniku realizacji pro-
jektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego wojewódz-
twa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. 

• Utworzenie ekspozycji multimedialnej oraz centrum edukacyjno-kul-
turowego w pomieszczeniach ratusza miejskiego – wieża ratuszowa 
oraz pomieszczenia piwnic w wyniku realizacji projektu pn. „Adaptacja 
pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję 
poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży 
związanej z zakwaterowaniem.

• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży ga-
stronomicznej.

• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych związanych z działalnością 
sportową, rozrywkową i rekreacyjną. 

• Wzrost wydatków z budżetu Miasta Kalisza przeznaczonych na finanso-
wanie projektów organizacji pozarządowych. 

7. cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto
7.1. Cel operacyjny: Poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktu-
ry transportowej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja inwestycji z zakresu budowy i modernizacji nowych ulic, two-
rzenia miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 8,14 km nowo wybudowanych ulic. 

• 39,24 km zmodernizowanych ulic.

• 529 nowo utworzonych miejsc parkingowych.

• 25,4 km nowo wybudowanych dróg rowerowych.

7.2. Cel operacyjny: Poprawa jakości i kompleksowości transportu publicznego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja inwestycji z zakresu zakupu nowych autobusów – 38 szt. 

• Realizacja w latach (2018-2020) inwestycji z zakresu rozwoju systemu ko-
munikacji publicznej AKO wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym: 

• budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich 
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dworców: kolejowego i autobusowego,

• zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przy-
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych 
w tablice informacji pasażerskiej LED (10 szt.) i biletomaty (6 szt.) oraz 
rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzy-
żowanie ulic Staszica i Górnośląskiej),

• modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energo-
oszczędność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie 
zamontowanych zostało ok. 850 nowych energooszczędnych opraw – 
punktów świetlnych).

• kampania informacyjno-promocyjna. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Utrzymująca się na stałym poziomie długość połączeń komunikacji pu-
blicznej oraz liczba linii komunikacyjnych. 

• Spadek rocznej liczby pasażerów komunikacji publicznej.

• Wzrost liczby samochodów osobowych w przeliczeniu na 1.000 miesz-
kańców.

• Utrzymująca się liczba pojazdów wykorzystywanych do obsługi sieci ko-
munikacyjnej.

7.3. Cel operacyjny: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się 
w Śródmieściu poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych i aktywi-
zacyjnych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja 15 przedsięwzięć rewitalizacyjnych (10 w 2019 roku) zaplano-
wanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza.

• Rozpoczęcie realizacji 22 przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowa-
nych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza.

• Realizacja w 2019 jednego z instrumentów Specjalnej Strefy Rewitali-
zacji – dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomo-

ści położonych na obszarze SSR. Udzielono 9 dotacji na łączną kwotę 
621.901,51 zł, podczas gdy całkowite koszty wykonanych robót lub prac to 
2.237.042,96 zł. 

• Realizacja 16 w 2019 przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze Śródmie-
ścia na łączną kwotę 79,7 mln zł.

• W 2019 roku przystąpiono do przygotowania projektu rewaloryzacji prze-
strzeni publicznej centrum miasta obejmującej Główny Rynek i Nowy Ry-
nek oraz łączącą te dwie przestrzenie ulicę Kanonicką. Przeprowadzono 
i rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania tych przestrzeni. Konkurs w imieniu Miasta 
Kalisz zorganizował i przeprowadził SARP, oddział w Poznaniu. W ramach 
konkursu złożono 16 prac, a zwycięzcą została pracownia Roman Rut-
kowski Architekci z Wrocławia, która została zaproszona do negocjacji 
umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Umowa 
z projektantem została podpisana 12.03.2020 r.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: 

• Wzrost liczby zadań inwestycyjnych zrealizowanych na obszarze Śród-
mieścia miasta oraz wzrost wydatków z budżetu na tego typu inwestycje.

7.4. Cel operacyjny: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja inwestycji „Przebudowa lewostronnego obwałowania Kana-
łu Bernardyńskiego i prawostronnego głównego koryta Prosny w Parku 
Miejskim w Kaliszu” (planowane zakończenie II kwartał 2020 roku).

• Przeznaczenie środków z budżetu Miasta Kalisza na wyposażenie ma-
gazynu przeciwpowodziowego.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• 307 tys. zł wydatków z budżetu na wyposażenie magazynu przeciwpo-
wodziowego w okresie wdrażania strategii.
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7.5 Cel operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych poprzez 
budowę, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w 2019:

• Realizacja inwestycji na rzecz dostosowania budynków i przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

• Realizacja 30 inwestycji z zakresu modernizacji i doposażenia placówek 
edukacyjnych.

• Realizacja 2 inwestycji z zakresu modernizacji urzędów i placówek pu-
blicznych obsługujących mieszkańców.

• Realizacja 34 inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania infrastruk-
tury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

• Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania instytucji kultury.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i doposaże-
nia infrastruktury sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej.

8. cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń
8.1. Cel operacyjny: Wzmocnienie systemu zachęt do zmiany systemów 
grzewczych na bardziej ekologiczne

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• 1.630 wymienionych systemów grzewczych w gospodarstwach domo-
wych przy wsparciu finansowym Miasta Kalisza (419 w 2019 roku).

• 82 wymienione systemy grzewcze w gospodarstwach domowych 
przy wsparciu finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
(15 w 2019 roku).

• Przyjęcie w grudniu 2016 roku uchwały w sprawie określenia zasad udzie-
lenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekolo-
gicznych – w zakresie zwiększenia kwoty dotacji celowej do 80% kosztów 
inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-

toringu:

• Wzrost liczby systemów grzewczych wymienionych przy wsparciu Miasta 
Kalisza.

8.2. Cel operacyjny: Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Termomodernizacja 2 budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowe-
go Kalisza zarządzanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

• Rozpoczęcie realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kali-
sza”, w ramach którego zamontowane zostaną instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) 
w niespełna 400 lokalizacjach rozproszonych na terenie całego miasta. 
Planowane zakończenie projektu II połowa 2020 roku.

8.3 Cel operacyjny: Realizacja przedsięwzięć poprawiających stan środowi-
ska naturalnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja inwestycji z zakresu: budowy nowych i modernizacji istnieją-
cych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągo-
wej z zakresu przyłączenia nowych nieruchomości do sieci kanalizacyj-
nych, unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz uchwalenia „Planu 
adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030”, w którym okre-
ślone są działania, będące odpowiedzią władz i mieszkańców miasta na 
zagrożenia w wymienionych obszarach funkcjonowania miasta. 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia od-
padów azbestowych, wzrost masy unieszkodliwionych odpadów azbesto-
wych, wzrost środków finansowych z budżetu miasta oraz WFOŚiGW na 
dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
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8.4. Cel operacyjny: Rekultywacja obszarów powyrobiskowych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Podjęcie działań inwestycyjnych na Tyńcu (ul. Braci Niemojowskich) oraz 
na terenie przy zbiorniku wodnym „U Grona” (ul. Sulisławicka/Kmieca). 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzalnych 
wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

8.5. Cel operacyjny: Preferencyjne warunki prowadzenia działalności dla 
przedsiębiorstw wykorzystujących ekologiczne rozwiązania

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Przyjęcie w listopadzie 2019 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości, po spełnieniu warunków w niej określonych, budynków 
lub ich części położonych na terenie miasta Kalisza, do których podłączo-
no sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, 
rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu możliwa będzie w kolejnym okresie sprawozdawczym – 2020 roku.

             

8.6. Cel operacyjny: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2019:

• Realizacja 31 kampanii informacyjnych i promocyjnych na rzecz podno-
szenia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• Wzrost liczby kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu 
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

• Bardzo wysoki odsetek mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów – 99%.
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26 września 2019 roku uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kalisza. Dokument określa politykę 
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzen-
nego. Ma on strategiczne znaczenie, ponieważ stanowi podstawę do two-
rzenia prawa miejscowego na terenie Kalisza w opracowywanych na jego 
podstawie planach miejscowych. Te z kolei są jedynym skutecznym narzę-
dziem tworzenia ładu przestrzennego. W Kaliszu obowiązują 43 plany miej-
scowe, które łącznie pokrywają ok. 1.647,84 ha obszaru miasta, co stanowi 
ok. 23,75%.

7. Informacja o realizacji 
polityk, programów

7.1. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego

W 2019 r. zakończono 6 procedur poprzez uchwalenie:

• zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ulic: Cicha-Prosta,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy 
mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Kmiecej i Torowej.

Zwiększyło to powierzchnię pokrycia miasta planami miejscowymi o ok. 5% 
(nie wliczając planów przy Dobrzeckiej i Podmiejskiej oraz Cichej-Prostej, 
gdzie już wcześniej obowiązywały plany miejscowe).

plany
miejscowe43 obszaru

Kalisza1.647,84 ha

23,75%
obszaru Kalisza
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Uchwała Nr Xv/175/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”.

Zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza zarządza i gospodaruje samorzą-
dowy zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 
Na mocy uchwały Nr XXI/149/91 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 1991 r. 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych (z późn. zm.), jego zadaniem statutowym jest właściwe re-
alizowanie polityki Miasta Kalisza przedstawionej w ww. programie.

Zasób mieszkaniowy zarządzany przez Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych

7.2. Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza 
na lata 2015-2020

wspólnoty mieszkaniowe
z udziałem gminy

budynków255
własność komunalna

budynki183

Struktura własnościowa nieruchomości w zarządzie MZBM na 31.12.2019 r.

lokale mieszkalne, socjalne,
pomieszczenia tymczasowe

1.814 79.744,62 m2

powierzchnialiczba

lokale użytkowe

256 22.966,19 m2 

powierzchnialiczba

2.571 115.126,62 m2 224 17.834,15 m2 
wspólnoty

mieszkaniowe

komunalne

4.385 194.871,24 m2 480 40.800,34 m2 łącznie

Mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza stan na 31.12.2019 r.

Gmina, na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, zapewnia loka-
le w ramach najmu socjalnego. 

Miasto posiada 4 budynki zaadaptowane z obiektów użytkowych, dedyko-
wane pod najem socjalny. Dwa budynki o łącznej liczbie 45 lokali socjalnych 
zaadaptowano z budynków garażowo-magazynowych przy ul. Noskowskiej 
7-9 bud. A-B, oddane do użytku w grudniu 2018 r., zasiedlone zostały na po-
czątku 2019 r.

lokale302 powierzchnia
lokali9.259,34 m2

Najem socjalny lokali w ramach zasobu mieszkaniowego
Miasta Kalisza na 31.12.2019 r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza także budynkami prywat-
nymi o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętymi decyzjami administra-
cyjnymi w tzw. zarząd przymusowy, a także stanowiącymi współwłasność 
osób fizycznych i Miasta Kalisza.

85 37.409,79 m2

powierzchnia
liczba

budynków

23

898

liczba lokali
mieszkalnych

286 14.570,12 m2

3.669,83 m2

powierzchnia

38

liczba lokali
użytkowych

14 760,21 m2

1.456

liczba
osób

509
współwłasność
osób fizycznych
i Miasta Kalisza

własność
osób fizycznych

Budynki stanowiące własność osób fizycznych oraz współwłasność osób fizycznych
i Miasta Kalisza w zarządzie MZBM – 31.12.2019 r.
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Polityka czynszowa

W 2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła Uchwałę Nr XII/174/2019 z dnia 27.06.2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkanio-
wym zasobie Miasta Kalisza. W dokumencie tym zawarte zostały zapisy okre-
ślające między innymi czynniki podwyższające i obniżające bazową stawkę 
czynszu, wysokość obniżki dochodowej i zasady jej przyznawania. 

Ponadto uchwała zawiera zapis mówiący, iż bazowa stawka czynszu w zaso-
bie mieszkaniowym gminy nie powinna być niższa niż 2,1% obowiązującej war-
tości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych ustalonego dla Województwa Wielkopolskiego. 
W konsekwencji powyższych zapisów Zarządzeniem Nr 491/2019 Prezydenta 
Miasta Kalisza z 12.09.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach 
stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza wprowadzona została 
bazowa stawka czynszu w wysokości 6,50 zł/m2 dla lokali mieszkalnych oraz 
1,60 zł/m2 za najem socjalny lokalu i tymczasowe pomieszczenia. 

nowe umowy

3,77 - 7,02

dotychczasowe umowy
w trakcie wypowiedzenia

stawek czynszu

3,87 - 5,57minimalna i maksymalna stawka
czynszu komunalnego w zł/m2

1,61,2stawka czynszu socjalnego w zł/m2

Czynsze w zasobie mieszkaniowym Miasta Kalisza - 31.12.2019 r.

Czynsze dla poszczególnych lokali mieszkalnych wyliczane są indywidualnie, 
na podstawie obowiązującej stawki bazowej czynszu i czynników podwyż-
szających lub obniżających stawkę bazową czynszu.

Koszty utrzymania najmu socjalnego lokali współfinansowane jest również 
w części z dotacji przedmiotowej, którą MZBM otrzymuje corocznie z budże-
tu miasta. W 2019 r. kwota przyznanej dotacji na pokrycie różnicy pomiędzy 
kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu naj-
mu wyniosła 447.100,00 zł. 

W powołanej uchwale nr XII/174/2019 Rady Miasta Kalisza określono także 
warunki dochodowe oraz zasady ubiegania się o obniżki czynszu z uwagi na 
niskie dochody.

Obniżki dochodowe udzielane są na wniosek najemcy i oblicza się je w sto-
sunku do wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku o obniżkę czynszu.

Najemca ubiegający się obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów obowią-
zany jest przedstawić dochody wszystkich pełnoletnich członków gospodar-
stwa domowego.

Obniżki udziela się najemcy na 12 miesięcy.

W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego 
to uzasadnia, na wniosek najemcy można udzielać obniżek czynszu na kolej-
ne na dwanaście miesięcy. 

Obniżki dochodowe nie dotyczą najmu socjalnego lokalu, pomieszczeń tym-
czasowych oraz czynszu ustalonego w drodze przetargu. Ponadto obniżek 
tych nie stosuje się także:

• w przypadku przekroczenia powierzchni lokalu mieszkalnego w przeli-
czeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:

- 50 m2 dla jednej osoby,

- 25,00 m2 dla każdej następnej osoby,

• przypadku najemców posiadających zadłużenie w opłatach za zajmo-
wany lokal, z wyłączeniem przypadków, gdy zawarte zostały i realizowane 
są przez okres co najmniej 6 miesięcy ugody na spłatę zadłużenia w ratach 
lub porozumienia w sprawie odpracowania zadłużenia w formie świadcze-
nia rzeczowego,

• w przypadku najemców, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy najmu lokalu,

• gdy najemca wynajmuje w całości lub w części lokal mieszkalny osobom 
trzecim.
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Remonty

Ponad 50% komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta 
Kalisza usytuowana jest w budynkach wybudowanych przed 1948 r.

1.167 26,60

udział %liczba lokalilata

1.282 29,20budynki wybudowane w latach 1918-1947

1.675 38,20budynki wybudowane w latach 1948-1977

72 1,70budynki wybudowane w latach 1978-1997

189 4,30

4.385 100

budynki wybudowane
 lub zaadaptowane po 1997 r.

budynki wybudowane przed 1917 r.

Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego Miasta Kalisza - 31.12.2019 r.

Z uwagi na powyższe, budynki wymagają znacznych nakładów finansowych 
na konieczne prace remontowe. 

W 2019 r. MZBM otrzymał dotację przedmiotową na remont pustostanów 
w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dotacje celowe w ww. kwotach:

• 1.500.000,00 zł na modernizacje elewacji i budynków i klatek schodowych 
stanowiących własność Miasta Kalisza,

• 500.000,00 zł na modernizację systemu grzewczego.

Na bieżące utrzymanie, remonty mieszkaniowego zasobu gminy oraz inwe-
stycje wydatkowano kwotę 6.753.229,25 zł, w ramach której wykonano:

• remont elewacji 2 budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych, 

• wymianę pokryć dachowych na w 2 budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych,

• remonty pokryć dachowych na 14 budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych,

• instalację centralnego ogrzewania z sieci cie-
płowniczej w 1 budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym (20 lokali mieszkalnych),

• zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ga-
zowe w 20 lokalach mieszkalnych, 

• zrefundowano zmiany sposobu ogrzewania w 15 
lokalach mieszkalnych,

• remonty lub wymianę instalacji gazowych w 16 lo-
kalach komunalnych,

• remonty lub wymianę instalacji elektrycznych 
w 98 lokalach komunalnych,

• remonty lub wymianę instalacji wodnych, kanaliza-
cyjnych lub sanitarnych w 240 lokalach komunalnych,

• przemurowanie lub remont kominów w 10 budynkach,

• przestawienie lub postawienie nowych pieców 
w 15 lokalach komunalnych,

• wymianę pieców grzewczych gazowych w 4 loka-
lach komunalnych,

• wymianę 18 drzwi w budynkach i lokalach komu-
nalnych,

• wymianę 80 okien w budynkach i lokalach komu-
nalnych,

• prace remontowe w 69 lokalach komunalnych, mające 
na celu przygotowanie ich do ponownego zasiedlenia,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót bu-
dowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót 
sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót 
budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu.

w kwocie tej uwzględniono wpłaty na fundusz remontowy przekazywany na 
rachunki wspólnot mieszkaniowych w wysokości 3.442.174,02 zł.

2 budynki

2 budynki

14 budynków

20 lokali

20 lokali

15 lokali

16 lokali

98 lokali

240 lokali
10 budynków

15 lokali

4 lokali

18 drzwi

80 okien

69 lokali
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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych realizuje także zadania rewitalizacyjne, 
zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji, w tym następujące projekty:

1. Program modernizacji zasobów mieszkalnych

Ma on na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz warunków mieszkanio-
wych w zasobie miejskim, poprzez wykonywane remonty i modernizacje.

W 2019 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych otrzymał dotację celową 
w kwocie – 1.500.000 zł na elewacje i modernizacje budynków oraz klatek 
schodowych. W ramach realizowanych w tym zakresie zadań wykonano:

• dach i elewację budynku położonego przy ul. Śródmiejskiej 16 (koszt 
1.159.439,19 zł),

• dach, elewację i klatkę schodową budynku przy ul. Parczewskiego 5-6 
(koszt 639.294,24 zł), 

• dokumentację projektowo-budowlaną modernizacji budynków położo-
nych przy ul. Śródmiejskiej 7-9, 12, 19, 23 i ul. Piskorzewskiej 1.

2. Modernizacja systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Projekt ma na celu walkę ze smogiem poprzez zmianę systemu ogrzewania 
na ekologiczny

W 2019 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych otrzymał dotację celową 
w kwocie 500.000 zł na modernizację systemu grzewczego z węglowego 
na inne ekologiczny.

Uzyskane środki z dotacji oraz środki własne MZBM przeznaczone zostały na 
podłączenie budynku położonego przy ul. Babinej 13 do miejskiej sieci cie-
płowniczej, a także zmianę systemu ogrzewania z węglowego na indywidu-
alne ogrzewanie gazowe w 33 lokalach mieszkalnych.

3. Program wychodzenia z bezdomności

Celem programu jest tworzenie mieszkań treningowych dla osób długo-
trwale bezdomnych, które mieszkały w Schronisku dla Bezdomnych Męż-
czyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu.

W 2019 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zawarł umowy najmu na 
2 lokale mieszkalne z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta. W loka-
lach tych zamieszkali wytypowani przez zarząd schroniska ich dotychczaso-
wi pensjonariusze. Z każdym z nich Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 
zawarło umowę-kontrakt. Przed oddaniem lokalu w najem towarzystwo re-
montuje mieszkanie oraz wyposaża je w meble i sprzęt gospodarstwa do-
mowego. Realizacja programu daje możliwość osobom bezdomnym realne-
go powrotu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Poprawa estetyki terenów wokół posesji miejskich

Zadanie polega na porządkowaniu podwórek i likwidacji pomieszczeń go-
spodarczych, będących w bardzo złym stanie oraz likwidacji toalet po-
dwórzowych. W 2019 r. rozebrano zniszczone drwalniki i garaże, uporządko-
wano obszar oraz postawiono nowe ogrodzenie na terenie nieruchomości 
przy ul. Wrocławskiej 189.

Przedstawione działania wpisują się także w zadania wynikające z Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kalisza 
na lata 2015-2020.
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Biuro Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zlecone z zakresu administra-
cji rządowej. Celem Biura jest wypłata świadczeń dla mieszkańców Kalisza.

Wypłata świadczeń oraz koszty ich obsługi finansowane są w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. 

W 2019 r. realizowane były wypłaty świadczeń dla mieszkańców Kalisza na 
podstawie następujących aktów prawnych:

• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 111)

• zasiłek rodzinny, 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie ko-
rzystania z urlopu wychowawczego,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej,

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania,

a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 

7.3.1. Biuro Świadczeń Rodzinnych

7.3. Polityka społeczna b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

• świadczenie rodzicielskie,

• zasiłek pielęgnacyjny,

• świadczenie pielęgnacyjne,

• specjalny zasiłek opiekuńczy,

• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.): świadczenia wychowawcze – Program 
Rodzina 500+

• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.): świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego

• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku-
nów (Dz. U z 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.): zasiłki dla opiekunów

• Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.): jednorazowe świadczenia z tytułu 
urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1061 z późn. zm.): świadczenie „dobry start”.
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zasiłki rodzinne 55.951 6.274.568

dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka

347 269.163

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w czasie

korzystania z urlopu wychowawczego
1.136 426.920

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego 5.966 307.426

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka

3.813 718.239

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego
4.422 456.222

Zrealizowana liczba
świadczeń 

Kwota
wydatkowana w zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie

 wielodzietnej
7.612 698.983

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania
181 16.020

jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka

619 619.000

zasiłki pielęgnacyjne 31.891 6.040.826

świadczenia pielęgnacyjne 4.968 7.806.788

specjalne zasiłki opiekuńcze 879 541.116

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 10.097 4.148.826

zasiłki dla opiekunów 151 93.820

świadczenia rodzicielskie 2.300 2.096.157

świadczenia wychowawcze 141.607 70.523.146

świadczenia dobry start 10.463 3.136.350

RAZEM 282.412 104.209.570

9 36.000

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie        

i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstało w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Ponadto:

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z późn. zm.) odprowadzane są składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.  

Na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. 
zm.) odprowadzane są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

W 2019 r. zrealizowano:

• 4.102 świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne 
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuń-
cze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 1.563.071 zł, 

• 2.526 świadczeń w formie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opie-
kuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 312.569 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 670 z późn. zm.) prowadzone było 
również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu 
zwiększenie ściągalności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego, do zwrotu, których dłużnik jest zobowiązany.

Kwota z tytułu zwrotów dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w roku 
2019 wyniosła 1.627.418,41 zł z czego na dochody Miasta przekazana zosta-
ła kwota 338.749,31 zł. natomiast na dochody budżetu państwa przekazana 
została kwota 1.288.669,10 zł. Powyższy podział środków określony jest prze-
pisami ustawy. 

W 2019 roku wypłaty świadczeń zrealizowane zostały zgodnie z przepisami 
prawa i w terminach określonych ustawami. 
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Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/432/2017 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 23 lutego 2017 r. 

Miasto w 2019 r. realizowało programy polityki zdrowotnej w zakresie:

Wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet
Program polegał na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-
-edukacyjnych, przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców 
oraz wykonaniu badań mammograficznych u kobiet od 40. do 49. roku życia.

Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. W ramach pro-
gramu przeprowadzono 169 badań MMG (w 2018 przeprowadzno 81 badań 
MMG). W 2019 r. zmiany chorobowe wykryto u 21 kobiet.

Szczepień przeciwko grypie
Program polegał na: przeprowadzeniu działań edukacyjnych, dotyczących 
profilaktyki grypy, poinformowaniu o możliwości wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystą-
pienia, przeprowadzeniu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców mia-
sta Kalisza powyżej 60. roku życia.

Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: NZOZ 
Przychodnia Lekarska „Centrum” ul. Browarna 5, Kalisz. Wykonano 1.000 

7.3.2. Miejski Program Ochrony i Promocji 
Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020

szczepień. Program zrealizowany w 100%, zaplanowano i wydatkowano 
kwotę 36.000 zł.

Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Program polegał na: przeprowadzeniu badania lekarskiego kwalifikujące-
go do szczepienia; wykonania szczepienia obejmującego 2 dawki podane 
w odstępach czasowych zalecanych przez producenta szczepionki; prze-
prowadzeniu edukacji zdrowotnej, dotyczącej profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV), skierowanej do odbiorców programu, tj.: 
dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r., jak również rodziców/opiekunów 
prawnych adresatów programu.

Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
NZOZ „Art&Med”, ul. Winiarska 12, Kalisz. W ramach programu wykonano 91 
szczepień (zaszczepiono 46 dziewcząt). Program został zrealizowany w 99%. 
Na realizację zaplanowano 34.500 zł, wydano 34.115 zł.

szczepień1.000

zł36.000 zaplanowana
kwota

zł36.000 zrealizowana
kwota

100%
wykonania
programu  

zł34.500 zaplanowana
kwota

zł34.115 zrealizowana
kwota 99%

wykonania
programu   

szczepień91

badań MMG169 wykrytych zmian chorobowych21
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Program Medycyny Sportowej skierowany do dzieci i młodzie-
ży do ukończenia 21. roku życia, czynnie uprawiającej sport 
ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na 
amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sporto-
wych oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy 
nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem spor-
tu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych. 
Program polegał na przeprowadzeniu wymaganych badań i konsultacji. Na-
leżą do nich: wykonanie próby wysiłkowej, badania elektrokardiograficzne-
go, badania elektroencefalograficznego, badania ogólnego moczu z oceną 
mikroskopową osadu, oznaczenia odczynu opadania krwinek czerwonych, 
morfologii krwi obwodowej osiemnastoparametrowej (3dif) lub dwudzie-
stopięcioparametrowej (5dif) w zależności od wskazania lekarza z wzorem 
odsetkowym, oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi, badania radio-
logicznego odcinka szyjnego kręgosłupa typu ap + bok, konsultacji kardio-
logicznych, konsultacji laryngologicznych, konsultacji okulistycznych, konsul-
tacji neurologicznych.

Program został zrealizowany w 100% (zaplanowano i wydatkowano 35.000 zł) 
przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Orto ProSport Gabinet Ortope-
dyczny – Artur Zagwojski, ul. Boczna 1, Kalisz.

W 2019 r. zorganizowano i współuczestniczono w 15 Białych Sobotach. Zakres 
akcji i przeprowadzonych badań był zróżnicowany. Dobór badań uzależnio-
ny był od możliwości lokalowych oraz zapotrzebowania organizatorów. 

Podczas akcji mieszkańcy mieli możliwość wykonania m.in. badania: w kie-
runku osteoporozy, cukru, ciśnienia, słuchu, wzroku, wad postawy, spirometrii, 
RTG płuc, EKG, USG doppler tętnic przedmózgowych, skorzystać z konsulta-
cji logopedycznej, psychologiczne oraz dietetycznej wraz z analizą składu 
ciała oraz światłoterapii bioptron. Dodatkowo 12 października przeprowa-
dzono badania znamion skórnych videodermatoskopem. Łącznie odbyło się 
4.079 badań i konsultacji:

Wybór wykonawców poprzedzony był zawsze obowiązującą procedurą, 
której celem było wskazanie najkorzystniejszej oferty. Ustalenie liczby zare-
jestrowanych uczestników odbywało się na podstawie informacji uzyska-
nych od realizatorów i z list uczestników. Koszt realizacji wszystkich akcji to 
49.800 zł.

zł35.000 zaplanowana
kwota

zł35.000 zrealizowana
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Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 2019-2023 
został przyjęty Uchwałą nr XVII/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopa-
da 2019 r. 

Program powstał w znacznej mierze po to, aby dać mieszkańcom naszego 
miasta skoncentrowaną wiedzę na temat dostępnych miejsc i form opieki, po-
mocy i wsparcia psychicznego. Zawiera informacje o istniejącej infrastrukturze 
społeczno-zdrowotnej i organizacyjnej z zakresu ochrony zdrowia psychiczne-
go na terenie Kalisza. Określa również kierunki i zakresie ograniczenia wystę-
powania zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób 
z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Cele te są zgodne z misją określoną 
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Finansowanie odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, świad-
czeniodawców usług medycznych, budżetu Miasta i organizacji pozarządo-
wych. Miejski Program Ochrony Zdrowia powiązany jest ze Strategią Roz-
wiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kalisza na lata 2016-2025, 
Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskim Programem Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2017-2020, Miejskim Programem Działań na Rzecz Osób z niepełnospraw-
nością na lata 2018-2022. 

7.3.3. Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Miasta Kalisza na lata 
2019-2023

W ramach realizacji Programu w 2019 roku Miasto wydało informator „Zdrowie 
psychiczne – gdzie szukać bezpłatnej pomocy”. Wskazuje on lokalnie dostęp-
ne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Wersja elektroniczna informatora jest do-
stępna na stronie:

https://www.kalisz.pl/storage/file/core_files/2019/9/17/13c064098063553b3955ec
0d4e79abf9/zdrowie-psychiczne_informator.pdf

Ponadto informatory rozdysponowane zostały do: 

• przychodni poz,

• wieczorowej i świątecznej pomocy doraźnej,

• Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,

• szkół,

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

• stowarzyszeń  senioralnych,

• izb przyjęć Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Zakładzie Opieki 
Psychiatrycznej i WSZ im. Ludwika Perzyny Oddział Psychiatryczny, 

• Sądu. 

Wykonane zostały także plakaty przedstawiające pierwszą stronę informa-
tora. Umieszczone zostały na nich odnośniki do strony internetowej Miasta 
Kalisza, na której znajduje się elektroniczna wersja dokumentu.
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok został przyjęty 
uchwałą Nr IV/41/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii wynika ze Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych na lata 2016-2025.

Zadania realizowane przez Miasto Kalisz w zakresie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów narkotykowych są zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz z wykazem zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: 
profilaktyka i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ry-
zykownymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 
pkt. 2 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Program obejmował opis dotychczas realizowanych działań oraz działania 
planowane do realizacji w 2019 roku, wynikające z nałożonych przez ustawę 
zadań własnych gminy: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

• udzielanie rodzinom osób uzależnionych pomocy psychospołecznej 
i prawnej, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

• wspomaganie działań instytucji i organizacji służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii,

• pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

Wszystkie zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii mają za zadanie rozwiązywanie problemów narkotykowych 
w naszym mieście i spełniają wymienione powyżej przesłanki ustawowe. 

Monitoring realizacji Programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji 

7.3.4. Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 r.

w celu ustalenia, czy wyznaczone zadania są realizowane zgodnie z założo-
nym planem. Jest prowadzony przy wykorzystaniu określonych w Programie 
wskaźników oraz na podstawie sprawozdań przekazywanych przez realiza-
torów zadań. Uzyskane w ww. sposób informacje i wynikające z nich wnioski 
są uwzględniane w diagnozie problemów w Programie na kolejny rok.

Na realizację działań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2019 r. wydatkowano z Budżetu Miasta, z rozdz. 85153 (zwalczanie 
narkomanii), łączną kwotę 173.731,80 zł.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii, podjęto w Kaliszu w 2019 r. szereg działań:

Działania mające na celu ograniczenia skutków zdrowot-
nych i społecznych spowodowanych używaniem szkodli-
wym i uzależnieniem od narkotyków, innych środków psy-
choaktywnych oraz NSP
Cel: Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowodowa-
nych i uzależnieniem od narkotyków, innych środków psychoaktywnych i NSP 
poprzez:

Leczenie osób uzależnionych

Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych są programy psy-
choterapii grupowej i indywidualnej, realizowane przez NZOZ-y w ramach 
kontraktów z NFZ. W Kaliszu funkcjonują trzy miejsca, gdzie mogą uzyskać 
profesjonalną pomoc terapeutyczną osoby uzależnione lub eksperymentu-
jące z narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi:

• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Lipowa 5,

• Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, ul. 29. Pułku Pie-
choty 35 (w tym Oddział Dzienny),

• Przychodnia Specjalistyczna MULTIMED ul. Majkowska 13.

zł173.731,80 Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii
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W 2019 r. do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zgłosiły się 
123 osoby z problemem narkotykowym, a do przychodni specjalistycznej 
MULTIMED w I połowie 2019 r. zgłosiły się 424 osoby – udzielono 4.225 porad 
(brak danych na koniec 2019 r.).

W Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN w 2019 r. udzielono 
1.321 konsultacji osobom uzależnionym od narkotyków i eksperymentującym 
oraz ich rodzinom.

Ofertę Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN uzupełniały 
programy, których realizacja finansowana była z innych źródeł: 

• CANDIS – krótkoterminowy program terapii dla osób uzależnionych od 
marihuany lub haszyszu,

• program wczesnej interwencji „Fred goes net” dla osób młodych, uży-
wających narkotyki okazjonalnie lub szkodliwie,

• program dla osób uzależnionych od patologicznego hazardu oraz in-
nych uzależnień behawioralnych (hazard, internet, komputery, zakupoho-
lizm, pracoholizm).

Osoby uzależnione od narkotyków mogły skorzystać z pomocy i wsparcia 
w utrzymaniu abstynencji na spotkaniach grup samopomocowych. W Kali-
szu odbywały się spotkania trzech takich grup: AN (Anonimowy Narkomanii) 
ul. Lipowa 5 i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 43 oraz w siedzibie Absty-
nenckiego Klubu „Jantar” ul. Śródmiejska 23 działa grupa samopomocowa 
AH (Anonimowi Hazardziści). Grupy te cieszą się coraz większą popularnością 
wśród osób uzależnionych. Średnio w każdym spotkaniu jednej grupy uczest-
niczyło ok. 30 osób.

Podstawową ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków uzupełniały gru-
py terapeutyczne, których realizacja była finansowana z budżetu miasta: 

• After care – grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i używających 
narkotyki po podstawowym programie terapeutycznym, w której uczest-
niczyło w 2019 r. 148 osób;

• grupa dla używających substancji psychoaktywnych, w spotkaniach 
której wzięło udział w 2019 r. 137 osób.

Działania interwencyjne podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Ka-
liszu i Straż Miejska Kalisza wobec osób posiadających i używających nar-
kotyki i NSP

Pracownicy Wydziału Prewencji KMP przeprowadzali w 2019 r. konsultacje 
z osobami mającymi problemy z narkotykami, pomagali w znalezieniu ośrod-
ka, podejmowali interwencje w szkołach i sprawdzali za pomocą testów, czy 
zatrzymany znajduje się pod wpływem narkotyków.

W 2019 r. policja ujawniła 262 przestępstwa związane z posiadaniem i uży-
waniem narkotyków i dopalaczy popełnione przez 39 osób. Aby wspomóc 
działania policji w ww. zakresie ze środków z budżetu miasta w 2019 roku za-
kupiono testy do wykrywania narkotyków, które przekazano KMP. Testy te zo-
stały wykorzystane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 
podczas działań prewencyjnych, skierowanych do uczniów kaliskich szkół 
oraz do badań osób nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków.

Straż Miejska odebrała w 2019 r. 10 zgłoszeń na numer alarmowy dot. zaży-
wania narkotyków i dopalaczy oraz przeprowadziła 7.812 kontroli w 188 miej-
scach, w których między innymi spotykają się osoby używające dopalaczy 
i narkotyków.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

W ramach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS-ie podejmowane były dzia-
łania wspierające osoby z problemem narkotykowym w utrzymaniu abstynen-
cji. W 2019 r. z pomocy KIS skorzystały 82 osoby z problemem narkotykowym.

Podczas spotkań w KIS prowadzone były z tymi osobami rozmowy indywi-
dualne i spotkania grupowe o charakterze wspierająco-edukacyjnym oraz 
motywującym do leczenia. 

Pomoc psychospołeczna, edukacyjna i informacyjna udzielana w Punkcie 
Konsultacyjnych osobom uzależnionym

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób używających szkodliwie i uzależnionych 
od narkotyków oraz ich rodzin, prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny „Karan” przy ul. Granicznej 1 podejmowano działania 
z zakresu profilaktyki wskazującej. W ramach programu realizowane były 
warsztaty umiejętności prospołecznych, poradnictwo rodzinne i wczesna in-
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terwencja. Ww. działaniami objęto w 2019 rok 173 osób.

Działania terapeutyczno-lecznicze skierowane do osób uzależnionych od środ-
ków psychoaktywnych są realizowane w ramach kontraktów z NFZ, a konsulta-
cje (punkt) są finansowane przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii.

Działania w zakresie ograniczenia zaburzeń życia rodzin-
nego i społecznego wywołanych używaniem szkodliwym 
i uzależnieniem od narkotyków i innych środków psychoak-
tywnych oraz NSP, poprzez udzielanie tym rodzinom pomo-
cy psychospołecznej i prawnej
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych używaniem szkodli-
wym i uzależnieniem od narkotyków, innych środków psychoaktywnych i NSP.

Osoby współuzależnione uczestniczyły w terapii grupowej i indywidualnej 
w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, NZOZ Poradni Te-
rapii Uzależnień i Współuzależnienia ul. Lipowa 5 oraz NZOZ MULTIMED ul. Maj-
kowskiej 13a w ramach kontraktu z NFZ (działanie finansowane przez NFZ).

Rodziny osób uzależnionych z problemem różnych uzależnień: alkoholowych, 
narkotykowych i behawioralnych mogły również uzyskać wsparcie i pomoc 
na spotkaniach grup samopomocowych dla osób współuzależnionych Al-A-
non. W Kaliszu funkcjonują trzy takie grupy. W spotkaniu jednej grupy uczest-
niczyło ok. 15 osób.

Dodatkowo w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej ze 
środków z Budżetu Miasta Kalisza sfinansowano w 2019 r. realizację grupy dla 
osób współuzależnionych (w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 8-12 osób) 
i warsztaty z umiejętności asertywnych dla rodzin osób uzależnionych (10-15 
osób w każdym warsztacie).

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne ma-
jące na celu ograniczenie używania narkotyków, innych 
środków psychoaktywnych i NSP przez dzieci i młodzież
Cel: Ograniczenie zjawiska używania narkotyków, innych środków psychoak-
tywnych i NSP przez dzieci i młodzież.

Badania ESPAD

W 2019 r., po raz piąty, były zrealizowane w kaliskich szkołach badania „Uży-
wanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. 

W audytoryjnym badaniu ankietowym uczestniczyła reprezentatywna pró-
ba młodzieży szkolnej z dwóch grup wiekowych: 724 uczniów w wieku 15-
16 lat oraz 765 uczniów w wieku 17-18 lat. 

Celem badania był przede wszystkim: pomiar natężenia zjawiska używania 
przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz ocena czynników wpływa-
jących na ich rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu 
na substancje, jak i ich podaży. Raport z badań został wykorzystany przy 
diagnozie problemów narkotykowych w Kaliszu oraz do wytyczenia kierun-
ków działań mających na celu ograniczenie zjawiska narkomanii.

Dane na temat postrzegania ryzyka szkód w efekcie używania substancji 
psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że młodzież z Kalisza jest dość do-
brze zorientowana w skali zagrożeń. Nie ulega też ona stereotypom nadal 
obecnym wśród części starszego pokolenia, według których pojedyncze eks-
perymenty z narkotykami budzą znacznie większe zagrożenie niż częste uży-
wanie w dużych ilościach substancji legalnych, takich jak alkohol czy tytoń.

Ryzyko związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych nawet 
na poziomie eksperymentowania, w ocenie młodzieży, jest podobnie jak ry-
zyko związane z używaniem tradycyjnych narkotyków. Regularne używanie, 
relatywnie nowych w Polsce substancji, jakimi są „dopalacze”, traktowane 
jest jako bardziej niebezpieczne niż regularne używanie amfetaminy, sub-
stancji od dawna obecnej na naszej „scenie narkotykowej”. Wystawia to, jak 
się wydaje, dobrą notę edukacji publicznej w sprawie szkodliwości dopala-
czy i przeczy przekonaniom, ze młodzież uważa je za całkiem bezpieczne. 

Ekspozycja uczniów z Kalisza na propozycje większości substancji jest zbli-



53Raport o stanie gminy za rok 2019 • Kalisz

żona do tej obserwowanej na terenie całego kraju. Zwracają jednak uwagę 
dwie różnice. W obu kohortach w Kaliszu badani w mniejszych odsetkach 
spotykali się z propozycjami marihuany lub haszyszu niż średnio w kraju. 

Rozpowszechnienie używania dopalaczy jest w Kaliszu o połowę niższe niż 
w kraju ogółem.

Zarówno uczniowie z młodszej jak i starszej kohorty wchodzili w posiadanie 
„dopalaczy” poprzez ich zakup w innym miejscu niż sklep i internet. 

Uczniowie z młodszej kohorty z Kalisza rzadziej niż ich rówieśnicy z populacji 
generalnej deklarowali okazjonalne używanie marihuany lub haszyszu. Zde-
cydowana większość uczniów dostrzega ryzyko szkód związanych z używa-
niem substancji psychoaktywnych. Tylko bardzo nieliczni stwierdzają, że ich 
używanie nie jest związane z żadnym negatywnym następstwem.

Przedstawione powyżej informacje stanowią jedynie fragment wyników 
badań ESPAD przeprowadzonych w naszym mieście w maju i czerwcu oraz 
w październiku 2019 r. przez Pracownię Badań i Inicjatyw Społecznych – Ja-
nusz Sierosławski na zlecenie Miasta Kalisza.

Pełen raport z badania z porównaniem do wyników ogólnopolskich zostanie 
zaprezentowany podczas specjalnej konferencji adresowanej do profilakty-
ków i osób prowadzących działania w obszarze przeciwdziałania uzależnie-
niom na terenie Kalisza.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne
1. W ramach profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na całe populacje bez 
względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów uza-
leżnień, której celem jest zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej 
oraz zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi 
tych problemów w danej populacji zrealizowano w 2019 r. szereg programów. 
Są to: Program Trenerów Osiedlowych, program profilaktyczny „Zanim spró-
bujesz...”, program z zakresu profilaktyki rówieśniczej, program profilaktyczny 
„Debata”, spotkania edukacyjne dla rodziców, „Plenerową lekcję profilaktyki”, 
rajd „Kalisz świeci przykładem”, „Dziecięce czwartki w mieście”, strategie pro-
filaktyczną dla dzieci i młodzieży „Wakacje w mieście” i „Lato w mieście”(dla 
dzieci niepełnosprawnych), konkurs „Wolność bez nałogów” połączony z dru-

kiem kalendarzy tematycznych, badania ESPAD oraz debatę „Bezpieczeń-
stwo mieszkańców Kalisza”. W ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci z terenu 
Kalisza wzięły udział w warsztatach „Ja i moje emocje”. 

Zakupiono również dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu testy do wykrywa-
nia narkotyków i doposażenie niezbędne do realizacji działań profilaktycz-
nych (dofinansowanie zakupu samochodu).

2. W ramach profilaktyki selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzin-
ną, środowiskową, są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystą-
pienia problemów uzależnień oraz profilaktyki wskazującej – ukierunkowanej 
na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania oraz na grupy 
wysokiego ryzyka demonstrujące pierwsze symptomy problemów, zreali-
zowano w 2019 r. programy: z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazują-
cej dla młodzieży z grup ryzyka, edukacyjne i interwencyjne dla młodzieży, 
rajd „Bieg Urwisa”, „Festyn trzech pokoleń”, profilaktyczno-edukacyjne „Mi-
kołajki”, warsztaty edukacyjne dla dzieci ze świetlic, dofinansowano funk-
cjonowanie świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy 
opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii i organizację 
obozów dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach prowadzonych w tych 
świetlicach, w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci ze świetlic wzięły udział 
w rajdzie „Leśny Ludek”.

3. W ramach profilaktyki wskazującej ukierunkowanej na diagnozę przyczyn 
problemu i podjęcie stosownej interwencji w stosunku do jednostek i grup 
wysokiego ryzyka przejawiających pierwsze symptomy problemów wynika-
jących z używania środków psychoaktywnych w związku z uwarunkowania-
mi biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi oraz wychowujących 
się w rodzinie z problemem uzależnień: zrealizowano zajęcia profilaktycz-
no-edukacyjne dla młodzieży z grup ryzyka, zajęcia socjoterapeutyczne 
w świetlicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, utworzono grupę dla ro-
dziców, których dzieci używają szkodliwie lub są uzależnione od narkotyków.

W 2019 r. uczestniczyło:

• w szkolnych programach profilaktyczno-edukacyjnych: 1.115 uczniów 
i 484 rodziców,
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• w pozaszkolnych strategach profilaktycznych: 18.100 osób (dzieci i mło-
dzież),

• w programach interwencyjno-edukacyjnych (profilaktyka selektywna): 
1.303 uczniów,

• w spotkaniach dla rodziców: 180 osób.

Działania profilaktyczno-edukacyjne realizuje również w naszym mieście 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

W 2019 r. PPIS zrealizował: ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Szkoła wolna 
od używek”, kampanie społeczne np. „STOP dopalaczom”, imprezy prozdro-
wotne np. „Tydzień Zdrowia” oraz programy edukacyjne z zakresu uzależnień 
skierowane do młodzieży:

• „ARS, czyli jak dbać o miłość”: 2.181 uczestników, w tym 650 rodziców 
i 1.531 uczniów,

• „Wiem nie biorę – jestem bezpieczny”: 1.466 uczestników.

Szkolne programy profilaktyczne, pozaszkolne strategie profilaktyczne oraz 
spotkania z rodzicami swoim zakresem merytorycznym obejmują profilakty-
kę wszystkich uzależnień i w związku z tym zostały ujęte w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz równocześnie 
wźMiejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

„Dziecięce czwartki w mieście”, „Plenerowa lekcja profilaktyki”, debata „Bez-
pieczeństwo mieszkańców Kalisza”, „Festyn trzech pokoleń”, rajd „Kalisz 
świeci przykładem”, profilaktyczno-edukacyjne „Mikołajki” oraz warsztaty 
edukacyjne dla dzieci ze świetlic były realizowane w ramach projektu „Bez-
pieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”, dofinansowanego ze środ-
ków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Ra-
zem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Podejmowane działania wspomagające działalność insty-
tucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące 
rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji pozarządo-
wych, instytucji i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania pro-
blemów narkotykowych.

Do zgłaszania swoich propozycji działań do Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na kolejny rok zostały zaproszone instytucje i organiza-
cje za pośrednictwem odpowiednich komunikatów zamieszczonych w me-
diach.

W zakresie wyłonienia wykonawców zadań zostały ogłoszone otwarte kon-
kursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z MPPN:

• Program Trenerów Osiedlowych,

• cykliczne, pozaszkolne zajęcia profilaktyczne w oparciu o założenia pro-
filaktyki rówieśniczej,

• prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adre-
sowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, mło-
dzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP,

• realizację programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród 
osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, 
psychotropowych i NSP.

Zabezpieczone zostały także środki na zadania publiczne o charakterze lokal-
nym lub regionalnym z zakresu przeciwdziałania narkomanii tzw. małe granty).

We współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi 
została przeprowadzona realizacja wspólnych projektów, takich jak: Bieg 
Urwisa, programów profilaktycznych „Zanim Spróbujesz” i „Debata”, Kaliskie 
Dni Trzeźwości, zakup testów do wykrywania narkotyków dla Komendy Miej-
skiej Policji, utworzenie grupy dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków, 
konkurs „Wolność bez nałogów” – druk kalendarzy.
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Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie zja-
wiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób uzależ-
nionych od narkotyków, innych środków psychoaktywnych 
i NSP oraz ich rodzin.
Cel: Zmniejszenie zjawiska ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społeczne-
go osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, innych środ-
ków psychoaktywnych i NSP oraz ich rodzin.

Pomoc finansowa, rzeczowa i żywieniowa osobom uzależnionym i ich rodzi-
nom udzielana była przez: MOPS, Fundację „Bread of Life”, Polski Komitet Po-
mocy Społecznej, Stowarzyszenie „Bank Chleba” i Caritas Diecezji Kaliskiej. 

Poradnictwo, edukacja, wsparcie socjalne i praca socjalna z osobami uza-
leżnionymi realizowana była przez pracowników socjalnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmowała: wsparcie, edukację 
oraz motywowanie osób z problemem narkotykowym do leczenia. Osoby te 
mogą liczyć również na pomoc w aktywizacji zawodowej, ustaleniu niepeł-
nosprawności, wsparciu w utrzymaniu abstynencji. Wszystkie te działania są 
realizowane w ramach pracy indywidualnej z klientem przez pracowników 
socjalnych.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz poprawa jako-
ści życia osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków. 

Wszystkie osoby używające szkodliwie oraz osoby uzależnione od narko-
tyków mogły uczestniczyć w działaniach podejmowanych w ramach Klubu 
Integracji Społecznej. W ramach KIS osoby te korzystały z konsultacji indy-
widualnych ze specjalistą ds. uzależnień oraz uczestniczyły w spotkaniach 
grupy wsparcia (diagnoza problemu, motywowanie do leczenia, wsparcie, 
nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania 
problemów) dzięki której utrzymują dłuższe okresy abstynencji, a co za tym 
idzie poprawia się ich jakość życia.

Wymienione w tym punkcie działania finansowane były w ramach środków 
przeznaczonych na pomoc społeczną, będących w dyspozycji MOPS w Kaliszu.

WNIOSKI:
Wszystkie zaplanowane w MPPN na 2019 r. działania zostały zrealizowane.

Dzięki funkcjonowaniu w Kaliszu dwóch Poradni i Ośrodka Terapii Uzależnień 
osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny mogły uzyskać pomoc w ra-
mach kontraktów z NFZ. Dodatkowo mogły uczestniczyć w zajęciach tera-
peutycznych, które uzupełniały podstawowy program terapeutyczny (finan-
sowane z budżetu miasta).

Zrealizowano działania z zakresu profilaktyki szkolnej: program „Zanim spró-
bujesz” i „Debata” oraz pozaszkolne strategie profilaktyczne.

Dzieci i młodzież z grup ryzyka uczestniczyły w zajęciach z zakresu profilakty-
ki selektywnej i w zajęciach świetlicowych, a osoby eksperymentujące z nar-
kotykami w programach z zakresu profilaktyki wskazującej.

Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Kalisza zostały zrealizo-
wane podczas rajdów, festynów, KDT, grup dla rodziców oraz innych strategii 
profilaktyczno-edukacyjnych.

Osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny, jeżeli spełniały kryteria usta-
wowe, mogły skorzystać z pomocy MOPS oraz uczestniczyć w spotkaniach 
indywidualnych i grupowych realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.

Zrealizowano w kaliskich szkołach badania ESPAD „Używanie alkoholu i nar-
kotyków przez młodzież szkolną”. Raport z badań został wykorzystany przy 
diagnozie problemów narkotykowych w Kaliszu oraz do wytyczenia kierun-
ków działań mających na celu ograniczenie zjawiska narkomanii.
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok 
został przyjęty uchwałą Nr IV/40/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 
2018 r.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu nale-
ży do zadań własnych gminy. Zadania te są realizowane w postaci programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 
r. wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-
2025. Uwzględnia on również cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdro-
wia na lata 2016-2020.

Środki finansowe na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych i określa je Rada Miasta Kalisza w ramach uchwały 
w sprawie budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu.

Realizacja Programu odbywa się we współpracy z jednostkami organizacyj-
nymi miasta, szkołami, policją, sądem, służbą zdrowia, organizacjami pozarzą-
dowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami fizycznymi (tzw. 
realizatorami), które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań.

Monitoring realizacji Programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji 

7.3.5. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2019 r.

w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizo-
wane zgodnie z założonym planem. Będzie prowadzony przy wykorzystaniu 
określonych w Programie wskaźników oraz na podstawie sprawozdań przeka-
zywanych przez realizatorów zadań. Uzyskane w ww. sposób informacje i wy-
nikające wnioski zostaną uwzględnione w diagnozie problemów w programie 
na kolejny rok.

Na realizację działań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2019 r. wydatkowano z Budżetu Miasta z rozdz. 85154 
(przeciwdziałania alkoholizmowi) 1.574.093,06 zł.

Ponadto w 2019 r. na realizację ww. programu pozyskano dodatkowe środki 
w wysokości 56.000 zł z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

zł1.574.093,06 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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W ramach realizacji zadań, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podjęto w 2019 r. następujące 
działania:

1. Działania w zakresie ograniczenia dostępności napojów 
alkoholowych i zmniejszenia rozmiarów naruszeń prawa na 
rynku alkoholowym:
Cel: Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i zmniejszenie roz-
miarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

1.1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr LV/733/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie 
Miasta Kalisza została ustalona:

• maksymalna liczba 330 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przeznaczo-
nych do spożycia:

• maksymalna liczba 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
w tym przeznaczonych do spożycia :

• maksymalna liczba 290 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych do 
spożycia:

W 2019 r.:

• wydano 314 zezwoleń, w tym: 143 zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 171 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży,

• wydano 113 zezwoleń jednorazowych,

• wydano 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń ze względu na 
brak złożonego oświadczenia lub wniesienia ustawowej opłaty,

• cofnięto 2 zezwolenia z powodu zakłócania porządku publicznego,

• nie cofnięto zezwoleń z tytułu nieprzestrzegania warunków sprzedaży 
w związku z naruszeniem art. 15 ustawy dot. sprzedaży alkoholu niepeł-
noletnim.

1.2. Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do sprzedawców 
i kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, razem ze Strażą 
Miejską Kalisza przeprowadziła w 2019 r. w Kaliszu akcję profilaktyczno-edu-
kacyjną, skierowaną do sprzedawców napojów alkoholowych w ramach 
projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”. Materiały edu-
kacyjne trafiły do 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto 
członkowie Komisji przeprowadzili 44 kontrole punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i sprawdzili lokalizacje 4 punktów.

Straż Miejska prowadziła także działania interwencyjne, dotyczące prze-
strzegania prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych 
oraz zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.

W 2019 r. Straż Miejska interweniowała w 835 sytuacjach związanych ze 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych (233 ukarano mandatami, 
602 pouczono).

zezwoleń220
poza miejscem sprzedaży

zezwoleń110
w miejscu sprzedaży

zezwoleń220
poza miejscem sprzedaży

zezwoleń80
w miejscu sprzedaży

zezwoleń220
poza miejscem sprzedaży

zezwoleń70
w miejscu sprzedaży
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2. Szkody zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych 
i nadużywających alkoholu
Cel: Zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nad-
używaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.

Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie szkód zdrowotnych 
i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem 
od alkoholu:

2.1. Leczenie osób uzależnionych

W Kaliszu funkcjonują dwa miejsca, w których taką pomoc może uzyskać oso-
ba uzależniona (w ramach kontraktu z NFZ): NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia przy ul. Lipowej 5, która realizuje 32-tygodniowy program 
finansowany przez NFZ oraz MULTIMED – przychodnia specjalistyczna przy 
ul. Majkowskiej 13a w Kaliszu, która realizuje program terapeutyczny dla osób 
uzależnionych w formie oddziału dziennego, terapii indywidualnej i grupowej.

W 2019 r. do PTUiW zgłosiło się 712 osób z problemem alkoholowych, a do MUL-
TIMEDU w pierwszej połowie 2019 r. 321 osób (brak danych na koniec 2019 r.)

2.2. Wsparcie i pomoc w utrzymaniu abstynencji – funkcjonowanie 
klubów abstynenckich i ruchu samopomocowego AA.

Kaliskie stowarzyszenia abstynenckie prowadzą naszym mieście dwa kluby 
abstynenckie i jedną świetlicę abstynencką, w których realizowane są pro-
gramy rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób uza-
leżnionych i ich rodzin: aktywizacja społeczna, wsparcie w utrzymaniu abs-
tynencji, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, motywowanie 
do leczenia odwykowego.

Ponadto w Kaliszu działa 13 grup samopomocowych, w których spotkaniach 
mogą uczestniczyć osoby uzależnione: 10 grup AA (Anonimowi Alkoholicy); 
2 grupy NA (Anonimowi Narkomani) i 1 grupa AH (Anonimowi Hazardziści). 
Są one uzupełnieniem terapii odwykowej, oferując wsparcie w utrzymaniu 
abstynencji. Udział w grupach samopomocowych jest anonimowy. Średnio 
w każdej grupie uczestniczy 25-30 osób uzależnionych.

2.3. Organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i ich rodzin

W ramach zwiększenia oferty działań zmierzających do zapobiegania wy-
kluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, reduk-
cji szkód oraz zwiększenia dostępności do istniejących form wsparcia (NPZ), 
grupa 90 osób uzależnionych i współuzależnionych uczestniczyła w terapii 
realizowanej podczas obozów terapeutycznych. Głównymi jej założeniami 
była odbudowa więzi rodzinnych, nabywanie umiejętności spędzania czasu 
wolnego, poprawa komunikacji w rodzinie oraz rozwiązywanie problemów 
małżeńskich w procesie trzeźwienia. 

2.4. Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające podstawowy 
program terapeutyczny finansowany przez NFZ

Każdego roku programy realizowane w NZOZ, finansowane przez NFZ, są 
uzupełniane o realizację programów finansowanych z Budżetu Miasta Kali-
sza. W roku 2019 została sfinansowana realizacja programu „After Care” dla 
osób uzależnionych. W każdym spotkaniu, w ramach programu, uczestniczyło 
średnio 8-15 osób uzależnionych. Działania te mają na celu zwiększenie do-
stępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych poprzez możliwość 
uczestniczenia w pogłębionej terapii, która nie jest finansowana przez NFZ.

2.5. Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecz-
nemu osób bezdomnych z problemem alkoholowym wraz z udziele-
niem schronienia

W Kaliszu w 2019 r. funkcjonowały cztery miejsca, gdzie osoby bezdomne 
z problemem alkoholowym mogły uzyskać pomoc w postaci schronienia, 
posiłku, odzieży oraz pomoc terapeutyczną:

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta mieszczące 
się przy ul. Warszawskiej 93a,

• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Do-
brzecka 2,

• Ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Dobrzecka 2,
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• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn: Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Sta-
wiszyńska 20; siedziba schroniska – Dom Bartymeusza w Domaniewie 
(transport do schroniska zapewnia Caritas).

Wszystkie osoby przebywające w schroniskach czy noclegowni były objęte 
programem rehabilitacyjnym i reedukacyjnym, który ma na celu zmotywo-
wanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, przywrócenie zdolności do 
samodzielnego życia społecznego i funkcjonowania w rolach społecznych.

Ww. działaniami objęto 264 osoby z problemem alkoholowym.

2.6. Działania konsultacyjno-interwencyjne wobec osób bezdomnych

Od 2019 roku przy ul. Stawiszyńskiej 20 działa Punkt konsultacyjno-inter-
wencyjny dla osób z problemem alkoholowym (kobiet i mężczyzn), ich rodzin 
w tym osób bezdomnych. Punkt prowadzony był przez Caritas Diecezji Kali-
skiej. Część interwencyjna była czynna całą dobę. Dyżurował tam lekarz i ra-
townik medyczny, którzy przeprowadzali wstępną diagnozę stanu zdrowia 
bezdomnego i ewentualne kierowali go do schroniska, noclegowni lub inne-
go miejsca, w którym uzyskał stosowną pomoc. Każda osoba, która zgłosiła 
się do punktu mogła skorzystać z kąpieli, wymiany odzieży, ciepłego posiłku. 
Ponadto osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin mogli 
skorzystać z konsultacji terapeuty i psychologa.

Przy Caritas Diecezji Kaliskiej działała w 2019 r. grupa street-workerów. Stre-
et-workerzy podejmowali działania interwencyjne wobec osób bezdomnych 
i uzależnionych przebywających na ulicach, dworcach i w innych miejscach 
publicznych. W wyniku podejmowanych interwencji osoby te trafiały do szpi-
tali, schronisk i noclegowni.

Działania interwencyjne wobec osób bezdomnych podejmowała również 
Straż Miejska Kalisza. Funkcjonariusze patrolowali miejsca, w których najczę-
ściej przebywają bezdomni (pustostany, parki, piwnice) a spotkane tam oso-
by kierowali do miejsc, gdzie mogły one uzyskać pomoc.

2.7. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Pomoc i wsparci dla osób z problemem alkoholowym na terenie naszego 
miasta uzupełniają działania podejmowane w Klubie Integracji Społecznej 
działającym przy MOPS. W ramach KIS realizowane były konsultacje indywi-
dualne i grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (motywowanie 
do leczenia, wsparcie w utrzymaniu abstynencji) oraz działania zmierzające 
do aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób.

Ww. działaniami objęto w 2019 r. 366 osób z problemem alkoholowym, w tym 
282 mężczyzn i 84 kobiety.

2.8. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa 
Zespół ds. motywowania do leczenia odwykowego. Zespół rozpoczyna roz-
patrywanie sprawy dot. osoby mającej problem alkoholowy na podstawie 
złożonego do Komisji wniosku. Wniosek taki może złożyć każda osoba, której 
nie jest obojętny los pijącego lub instytucja (pomoc społeczna, policja, za-
kład pracy). W 2019 r. do Komisji trafiło 13 wniosków o leczenie.

2.9. Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej 
zasady określa ustawa, tj. na leczenie odwykowe można skierować osobę, 
która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzin-
nego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania po-
trzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. 
W 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wystąpiła do sądu o skierowanie 
na leczenie odwykowe 50 osób.
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3. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, 
w tym zjawisko przemocy w rodzinie
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych 
nadużywaniem alkoholu, a w szczególności ochrony przed przemocą w ro-
dzinie.

Podejmowane działania w zakresie ograniczeń zaburzeń życia rodzinne-
go i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie:

3.1. Realizacja terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuza-
leżnionych

Rodziny osób uzależnionych i pijących mogą uzyskać pomoc terapeutyczną 
w NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu, ul. Lipowa 5 
i w NZOZ MULTIMED, ul. Majkowska 13 w ramach kontraktów z NFZ. W 2019 r. do 
PTUiW zgłosiło się 298 osób współuzależnionych, a do MULTIMEDU w pierw-
szym półroczu 2019 r. 82 osoby (brak danych na koniec 2019 r.).

3.2. Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające podstawowy 
program terapeutyczny finansowany przez NFZ

Podstawowy program terapeutyczny realizowany przez NZOZ-y w 2019 r. 
został uzupełniony o działania terapeutyczne finansowane z Budżetu Mia-
sta: grupę terapeutyczną DDA – dla dorosłych dzieci alkoholików, warszta-
ty z asertywności dla osób współuzależnionych i grupę wsparcia dla osób 
współuzależnionych.

W ww. grupach uczestniczyło ok. 250 osób.

3.3. Ochrona przed przemocą w rodzinie

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Interwen-
cji Kryzysowej ul. Graniczna 1. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie 
mogły tam uzyskać pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (psy-

cholog, pedagog, pracownik socjalny) lub w formie schronienia. W 2019 r. 
z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 740 osób, którym umożliwiono udział 
w 1.128 konsultacjach.

Ponadto w Kaliszu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie podejmuje powołany zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Kalisza Zespół Interdyscyplinarny. Zespół realizuje proce-
durę „Niebieska Karta” i koordynuje działania podmiotów, których przedsta-
wiciele wchodzą w jego skład.

W 2019 r. do Zespołu wpłynęło 226 NK.

O skali problemu dot. przemocy w rodzinie w naszym mieście świadczy licz-
ba policyjnych interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie lub 
problemem alkoholowym jednego z jej członków, których w 2019 r. było 1.855.

              

3.4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

W 2019 roku funkcjonowało w Kaliszu 7 świetlic realizujących pozaszkolne 
programy opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii, w których 
brało udział 250 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Oprócz oddziaływań socjoterapeutycznych dzieci te były objęte pomocą 
psychologiczną, pomocą w odrabianiu lekcji oraz dożywianiem. W ramach 
realizacji programu wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia podczas 
wakacji w obozie profilaktyczno-terapeutycznym, który stanowił kontynu-
ację całorocznych działań w świetlicach.

Ponadto 205 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nie korzystały z zajęć świe-
tlicowych miało możliwość wyjechać w 2019 r. na bezpłatne obozy terapeu-
tyczne. Nabór uczestników obozów był przeprowadzony przez realizatorów 
(wyłonionych w otwartych konkursach ofert) przy współpracy z pedagogami 
szkolnymi.

3.5. Wsparcie w działaniach mających na celu poprawę jakości życia 
rodzin osób współuzależnionych

W Kaliszu odbywają się spotkania trzech grup samopomocowych Al-Anon 



61Raport o stanie gminy za rok 2019 • Kalisz

– dla rodzin osób uzależnionych. Uczestnictwo w tych grupach daje ogrom-
ne wsparcie rodzinom osób uzależnionych. W spotkaniach każdej z grup 
uczestniczy średnio 12-18 osób współuzależnionych. Tak jak w przypadku 
grup AA, grupy te nie mogą korzystać z zewnętrznego dofinansowania swo-
jej działalności.

4. Picie alkoholu przez dzieci i młodzież
Cel: Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu ograni-
czenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież:

Badania ESPAD

W 2019 r. po raz piąty były zrealizowane w Kaliszu badania „Używanie al-
koholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Badania te prowadzone są 
w oparciu o wystandaryzowane metody w ramach międzynarodowego pro-
jektu „European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD)”.

W audytoryjnym badaniu ankietowym uczestniczyła reprezentatywna pró-
ba młodzieży szkolnej z dwóch grup wiekowych: 724 uczniów w wieku 15-16 
oraz 765 uczniów w wieku 17-18 lat.

Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania 
przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz ocena czynników wpływa-
jących na ich rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu 
na substancje, jak i ich podaży.

Z przeprowadzonych badań wynika między innymi, że:

• napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psy-
choaktywną wśród młodzieży,

• chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 86% uczniów z młodszej 
grupy i 96,4% uczniów ze starszej grupy,

• picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie 
ostatnich 30 dni przed badaniem piło 50,1% piętnastolatków i 86,8% sie-
demnastolatków,

• najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród gimnazjalistów 
jest piwo, a wśród starszej młodzieży wódka, w obu grupach najmniej po-
pularne jest wino,

• wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nie-
trzeźwości – w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem chociaż raz upi-
ło się 12,6% uczniów z młodszej kohorty i 22,9% ze starszej grupy wieko-
wej w czasie całego życia ani razu nie upiło się 77,1% uczniów młodszych 
i 34,5% uczniów starszych,

• większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód 
zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psy-
choaktywnych,

• rodzice respondentów w znacznej części nie zabraniają swoim pocie-
chom picia alkoholu, chociaż w większości jedynie w swojej obecności.

Przedstawione powyżej dane stanowią jedynie niewielki fragment wyników 
badań ESPAD przeprowadzonych w naszym mieście w maju i czerwcu oraz 
w październiku 2019 r. przez Pracownię Badań i Inicjatyw Społecznych – Ja-
nusz Sierosławski na zlecenie Miasta Kalisza.

Pełen raport z badania wraz z analizą porównawczą wyników badań prze-
prowadzonych w 2011 i 2015 roku, a także z porównaniem do wyników ogól-
nopolskich zostanie zaprezentowany w 2020 r. podczas specjalnej konferen-
cji adresowanej do profilaktyków i osób prowadzących działania w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Kalisza.

W ramach profilaktyki uniwersalnej zrealizowano w 2019 roku: strategię pro-
filaktyczną Program Trenerów Osiedlowych, „Wakacje w mieście”; programy 
profilaktyczne „Zanim spróbujesz” i „Debata”, konkurs „Wolność bez nało-
gów”; „Dziecięce czwartki w mieście”, Kaliskie Dni Trzeźwości, festyny rodzin-
ne promujące rodzinę jako czynnik chroniący, rodzinny rajd rolkowo-rowero-
wy „Kalisz świeci przykładem”, cykliczne, pozaszkolne zajęcia profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej, „Festyn 
trzech pokoleń”, lekcję profilaktyki. W ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci 
z terenu Kalisza uczestniczyły w warsztatach „Ja i moje emocje”.
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W ramach profilaktyki selektywnej zrealizowano działania opiekuńcze i roz-
wojowe podejmowane wobec dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
realizowane w 7 świetlicach środowiskowych realizujących pozalekcyjne 
programy opiekuńczo–wychowawcze zawierające elementy socjoterapii, 
programy profilaktyczno-terapeutyczne na obozach dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych nie uczęszczających do ww. świetlic, imprezę profilaktyczno – 
edukacyjną „Mikołajki”, rajd pieszy „Leśny Ludek” dla dzieci ze świetlic oraz 
„Bieg Urwisa” dla dzieci z grup ryzyka.

W ramach profilaktyki wskazującej podjęto takie działania jak: zajęcia so-
cjoterapeutyczne realizowane w świetlicach dla dzieci przejawiających wy-
soki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówieśnikami, pro-
gramy reedukacyjne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i program z zakresu 
profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży z grup ryzyka.

W ww. działaniach w 2019 r. uczestniczyło:

„Dziecięce czwartki w mieście”, „Plenerowa lekcja profilaktyki”, debata 
„Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”, „Festyn trzech pokoleń”, rajd „Ka-
lisz świeci przykładem”, profilaktyczno-edukacyjne „Mikołajki” oraz warsz-
taty edukacyjne dla dzieci ze świetlic były realizowane w ramach projektu 
„Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” dofinansowanego ze 
środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

5. Działania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słu-
żące rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji, instytucji, sto-
warzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

Podejmowane działania wspomagające i wspierające działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alko-
holowych:

• budowanie systemu współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i instytu-
cjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

• wspomaganie rzeczowe, merytoryczne i finansowe przy realizacji zadań 
wynikających z programu,

• wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

• podejmowanie wspólnych działań na rzecz integracji środowisk absty-
nenckich,

• podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się pomocom osobom uza-
leżnionym, współuzależnionym, dzieciom z rodzin alkoholowych oraz ofia-
rom i sprawcom przemocy,

• tworzenie lokalnej koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych,

• wzajemne informowanie i współdziałanie przy realizacji i promocji działań,

• realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dla lokalnej społeczności.

uczniów1.115 rodziców+ 484w szkolnych programach
profilaktycznych

dzieci i młodzieży18.100w pozostałych programach
i strategiach profilaktycznych

osób198w programach
edukacyjno-reedukacyjnych
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WNIOSKI:

• Zaplanowane w MPPiRPA na 2019 r. działania zostały zrealizowane.

• Dzięki funkcjonowaniu w Kaliszu dwóch poradni osoby z problemem 
alkoholowym i ich rodziny mogły uzyskać pomoc w ramach kontraktów 
z NFZ. Dodatkowo mogły one uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, 
które uzupełniały podstawowy program terapeutyczny (finansowane 
z budżetu miasta).

• Zrealizowano działania profilaktyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki 
szkolnej (program profilaktyczny „Zanim Spróbujesz” i „Debata”), pozasz-
kolne strategie profilaktyczne oraz badania ESPAD.

• Dzieci i młodzież z grup ryzyka uczestniczyły w zajęciach z zakresu profi-
laktyki selektywnej i w zajęciach świetlicowych.

• Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Kalisza zostały zre-
alizowane podczas kampanii społecznych i Kaliskich Dni Trzeźwości.

• Osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny, jeżeli spełniały kryteria 
ustawowe mogły skorzystać z pomocy MOPS oraz uczestniczyć w zaję-
ciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.

• Osoby bezdomne z problemem alkoholowym bez problemu uzyskiwały 
schronienie w jednym z dwóch schronisk lub noclegowni.

• Osoby doznające przemocy w rodzinie miały zapewniona wszechstron-
ną pomoc (poradnictwo, schronienie, procedura Niebieskiej Karty).
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Program został przyjęty uchwałą Nr LII/698/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 
26 kwietnia 2018 r.

Celem głównym Programu jest zwiększenie świadomości społecznej na te-
mat problemów niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza, a także zapew-
nienie im godnego, możliwie pełnego i równoprawnego uczestnictwa we 
wszystkich dziedzinach i płaszczyznach życia publicznego.

Działania zrealizowane w 2019 roku:

• W ramach poprawy dostępności do placówek prowadzących działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych dokonano zakupu 9-osobowego samo-
chodu marki Renault Tafic Grand Pack, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez 
Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Samochód 
został dofinansowany przez PFRON, w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w obszarze D – Likwidacja barier transporto-
wych. Całkowita wartość projektu: 118.000,00 zł, dofinansowanie PFRON – 
80.000,00 zł, dotacja Miasta Kalisza w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2019 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Ka-
lisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 25.000,00 zł, 13.000,00 zł – wkład 
własny Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Samo-
chód został zakupiony 27.11.2019 r.

• Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które 
odbyły się 8 maja 2019 r. Po uroczystym rozpoczęciu obchodów na Głów-
nym Rynku uczestnicy przemaszerowali pod hasłem przewodnim „Jeste-

7.3.6. Miejski Program Działań na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością na lata 
2018–2022

śmy wśród was, akceptujcie nas” do Centrum Księdza Orione, gdzie odbył 
się festyn integracyjny. Obchody były współorganizowane przez większość 
instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień pracą z osobami niepeł-
nosprawnymi w Kaliszu oraz na terenie powiatu kaliskiego, rolę głównego 
organizatora i koordynatora przyjęło na siebie Zgromadzenie Zakonne Małe 
Dzieło Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści. Miasto udzieliło wsparcia na 
organizację wydarzenia m.in. poprzez tzw. „mały grant”.

• W ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” uzyskała dofinansowanie o łącznej wartości 
19.200,00 na realizację program w prowadzonym Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej w 2019 roku.

• Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 (os. Tyniec). Łączna kwota realizacji to 
84.738,00 zł.

• W ramach zadania „Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 
na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców” 
przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Na posadzkach wyko-
nano oznakowania dla osób niepełnosprawnych w postaci tzw. „pól uwag”.

• 14 listopada 2019 r. w III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka oraz w Sali Recepcyjnej Ra-
tusza odbyły się warsztaty w ramach projektu „Integracja społeczna osób 
z niepełnosprawnościami – to możliwe”. W ramach projektu, który skierowa-
ny był do kadr i wolontariuszy organizacji i instytucji działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, przeprowadzane zostały 
warsztaty z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, tj. kombinezonu sta-
rości – symulującego znaczne ograniczenia i niepełnosprawności wieku se-
nioralnego, zestawu gogli symulujących choroby oczu (m.in. zaćmę, jaskrę), 
symulatora choroby Parkinsona, wózka inwalidzkiego, a także zestawu sy-
mulującego ograniczenia w orientacji przestrzennej osób niewidomych. 
Głównym założeniem projektu było zwiększenie kompetencji odbiorców 
w zakresie organizowania działań integrujących osob z niepełnosprawno-
ściami i osoby starsze z otoczeniem, np. poprzez wolontariat, czy budowanie 
większego zrozumienia i empatii wobec osób mniej sprawnych.
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• Ufundowano nagrody rzeczowe na łączną kwotę 1.400,00 zł dla uczestni-
ków (4 osoby) Warsztatów Terapii Zajęciowej Centrum Księdza Orione w Ka-
liszu za osiągnięcia artystyczne z okazji podsumowania sezonu i Inauguracji 
Roku Kulturalnego. Zawarto umowę z Kaliskim Klubem Sportowym Włókniarz 
1925 Kalisz na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu pn. 
„I etap przygotowań Patryka Biskupa do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio 
oraz tegorocznych mistrzostw świata osób niepełnosprawnych w pływaniu” 
na łączną kwotę 30.000 zł.

W 2019 r. pracownicy Urzędu Miasta Kalisza uczestniczyli w szkoleniach po-
święconych dostępności przestrzeni i budynków w ramach rządowego pro-
gramu Dostępność Plus 2018-2025. Szkolenia były realizowane pn. „Bliżej 
dostępności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Ope-
racyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki spo-
łeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nazwa działania 2.19 Uspraw-
nienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Edukacja
W roku szkolnym 2019/2020 od 1.09.2019 do dnia 31.12.2019 r. Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu wystawiła ogółem 96 orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Publiczne szkoły i placówki oświatowe, które realizowały kształcenie specjal-
ne oraz posiadały oddziały integracyjne – dane za rok szkolny 2019/2020:

1. Szkoły Specjalne:

2. Placówki posiadające oddziały integracyjne:

Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 w 88 oddziałach uczy się 682 uczniów.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe realizowane było zada-
nie dowozu dziec i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych. 
Miasto zapewniło o omawianym okresie dowóz dla 81 uczniów. Z opcji zwrotu 
kosztów transportu zapewnionego przez rodziców/opiekunów skorzystało 
20 wnioskodawców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2019 na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualny-
mi potrzebami osób niepełnosprawnych przyznano kwotę 285.794,00 zł dla 
52 osób niepełnosprawnych.

W zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze – do zakupu aparatów słuchowych oraz wkładek usz-
nych przyznano 215.941 zł dla 219 osób niepełnosprawnych, natomiast na 
dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów kwotę 
40.689,20 zł dla 13 osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa nr 19

uczniów w 26 oddziałach112
Szkoła Podstawowa nr 20

uczniów w 10 oddziałach92

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

uczniów w 10 oddziałach74
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2

uczniów w 18 oddziałach75

Publiczne Przedszkole nr 19

dzieci w 2 oddziałach33
Szkoła Podstawowa nr 24

uczniów w 1 oddziale20

Szkoła Podstawowa nr 13

uczniów w 1 oddziale13
Szkoła Podstawowa nr 17

uczniów w 8 oddziałach124

Zespół Szkół Zawodowych

uczniów w 3 oddziałach50
V Liceum Ogólnokształcące

uczniów w 4 oddziałach69

Szkoła Podstawowa nr 18 (klasy z dziećmi autystycznymi)

uczniów w 5 oddziałach20
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Ponadto w 2019 r. przyznano pomoc do zaopatrzenia w sprzęt rehabilita-
cyjny na kwotę 93.165,00 zł dla 43 osób niepełnosprawnych. Dofinansowano 
także udział 361 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w turnusach 
rehabilitacyjnych w kwocie 359.424 zł.

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-
nych przyznano kwotę 43.000 zł dla 3 organizacji pozarządowych, tj.:

• Klubu Sportowemu Niepełnosprawnych „START” na organizację i pro-
wadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w różnych 
dyscyplinach sportowych oraz organizację zawodów sportowych,
• Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na realiza-
cję „XV Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełno-
sprawnych w Lekkiej Atletyce”,
• Fundacji Dzieciom „Pomagaj” na realizację rodzinnego festynu rekre-
acyjno-sportowego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na te-
renie miasta Kalisza.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
DPS zrealizował dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych dla miesz-
kańców DPS. W 2019 r. zakupiono elektrostymulator przeciwbólowy i aparat 
do ultradźwięków w celu rozszerzenia zabiegów fizykoterapeutycznych dla 
mieszkańców oraz doposażono salę gimnastyczną dla mieszkańców DPS – 
na łączną kwotę 1.804,72 zł.

W 2019 r. DPS uczestniczył w 71 imprezach z udziałem osób z niepełnospraw-
nością – mieszkańców DPS oraz osób ze środowiska lokalnego. DPS zorga-
nizował 48 imprez integracyjnych. Był również współorganizatorem takich 
imprez jak: II Senioriada Kaliska, Żonkilowe Pola Nadziei, Koncert Bożonaro-
dzeniowy Marty Moczulskiej.

W 2019 r. DPS zorganizował szkolenia dla pracowników – w tym 3 bezpłat-
ne. Wartość dwóch pozostałych szkoleń wyniosła 24.280,00 zł. DPS otrzymał 
dotację do tych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 
19.264,00 zł. W szkoleniach uczestniczyło 173 pracowników. W ub.r. na rzecz 
mieszkańców DPS działało 22 wolontariuszy, którzy swoją pomocą objęli 
30 mieszkańców placówki.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Dwa podstawowe cele realizowane przez DDPS:

• pomoc w zaspakajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb seniorów, 
która polega na zapewnieniu obiadów, podstawowej opieki w ramach 
pobytu, organizowaniu zajęć gimnastycznych i szeroko rozumianej pracy 
socjalnej,

• przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów – to różnorodne zajęcia 
edukacyjno-warsztatowe, m.in. prozdrowotne, muzyczne, rekreacyjne, 
komputerowe, gimnastyczne, nordic walking, lekcje języka angielskiego, 
a także imprezy integracyjne (festyn pierogowy, święto ziemniaka, dzień 
seniora, uroczysta wigilia, andrzejki, spotkanie przy grillu oraz liczne za-
bawy taneczne).

W 2019 r. z usług DDPS skorzystało (narastająco) 122 podopiecznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
W 2019 r. aktywizacją zawodową objęto 47 osób niepełnosprawnych z tere-
nu Kalisza, w tym:

• 46 osób bezrobotnych,

• 1 osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako poszukującą pracy.

Zarejestrowane osoby niepełnosprawne, oprócz udziału w różnych for-
mach aktywizacji zawodowej finansowanej z różnych źródeł (FP, PFRON, 
środki unijne), skorzystały w 2019 r. z bezkosztowych usług rynku pracy :

• z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 29 osób, w tym: 22 osoby 
skorzystały z porad indywidualnych i 5 osób z porad grupowych, 2 osoby 
uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych;

W wyniku działania pośredników pracy jak, i własnej aktywności, w 2019 r. 
127 osób niepełnosprawnych podjęło pracę, w tym 102 osoby podjęły pracę 
niesubsydiowaną.
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Wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności, w tym:

2.357

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 10

1. wydane orzeczenia o zaliczeniu
do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy

289znaczny
442umiarkowany
127lekki

122. wydane orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy

1.4873. wydane orzeczenia po raz wtóry

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 54

OGÓŁEM 2.421

Wydanie orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 9

303

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0

OGÓŁEM 312

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Orzeczenia wydane w 2019 roku:
- osoby po 16. roku życia:

- osoby przed 16. roku życia:

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Udostępnienie obiektów OSRiR na imprezy organizowane dla osób niepeł-
nosprawnych:

• XIII Regionalny Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych pn. „Ka-
liskie pejzaże”,

• XVII Memoriał Władysława Jakubka – zawody pływackie osób niepeł-
nosprawnych,

• XV Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnospraw-
nych w Lekkiej Atletyce,

• Regionalne Zawody Lekkoatletyczne Olimpiad Specjalnych,

• VI Regionalny Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych.

Udostępnienie obiektów OSRiR do korzystania przez podmioty działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych:

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym – kryta pływalnia,

• Kaliski Klub Amazonki – salka rehabilitacyjna,

• Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” – kryta pływalnia oraz na 
preferencyjnych warunkach najem pomieszczeń na działalność Klubu,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – kryta pływania,

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna OLANKA – boisko hali spor-
towo-lekkoatletycznej,

• Polski Komitet Paraolimpijski – kryta pływalnia,

• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin 
– kryta pływalnia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
MZDiK podczas realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie 
i remoncie ulic, sukcesywnie podejmował działania likwidujące bariery dla 
osób niepełnosprawnych tj.:

• obniżenie krawężników do poziomu nawierzchni jezdni,
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• w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż elementów punk-
towo wypukłych w rejonach przejść dla pieszych i wyposażenie sygnali-
zacji świetlnych w sygnalizację akustyczną dla pieszych,

• wykonanie i oznakowanie 13 nowych miejsc postojowych przeznaczo-
nych dla osób niepełnosprawnych.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego
W 2019 r. KTBS ukończyło budowę trzech budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych przy ul. Rodzinnej 1,3,5 w ramach programu „Kaliskie własne M”. 
W dwóch budynkach zainstalowano windy, w wyniku czego powstało 6 lokali 
mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
W zakresie dostosowania dostępności obiektu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych zostały przeprowadzone następujące działania:

• skontrastowano drzwi wejściowe poziomymi pasami oraz szyby wiatro-
łapu ułatwiające orientację i istnienie przeszklonych przegród,

• skontrastowano schody na wszystkich kondygnacjach,

• obniżono kilka wieszaków na garderobę znajdujących się w części po-
mieszczeń, co stanowi udogodnienie dla osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach inwalidzkich,

• usunięto przeszkody na korytarzach i w gabinetach ułatwiając manew-
rowanie wózkami. Dzięki temu powstało 90 centymetrów szerokości cią-
gów pieszych,

• prowadzone były prace zmierzające do dostosowania strony interneto-
wej Fundacji do wymogów WCAG 2.0.
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„Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” 
został przyjęty uchwałą Nr XL/803/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 paź-
dziernika 2018 roku. 

„Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
lata 2016-2020” został przyjęty uchwałą nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 20 listopada 2015 r. 

Celem głównym programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego, między innymi aktywności organizacji społecznych w podejmowaniu 
zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu udzielanym 
ze strony organów samorządowych.

Celami szczegółowymi programu są:

• poprawa jakości życia poprzez lepszą efektywność świadczenia usług 
publicznych,

• zwiększanie aktywności mieszkańców miasta, służącej pełniejszemu za-
spokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i wyrażonej w zaangażowaniu 
w funkcjonowanie „trzeciego sektora”,

• umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę oraz jej tradycję,

• racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych, kiero-
wanych do organizacji pozarządowych, poprzez zróżnicowanie źródeł 
finansowania oraz zwiększenie stopnia pozyskiwania środków przez te 

7.3.7. Program współpracy Miasta Kalisza 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego

organizacje ze źródeł zewnętrznych, innych niż budżet Miasta, a także 
uzyskiwanych z podejmowanej działalności gospodarczej,

• pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie po-
staw sprzyjających przedsiębiorczości,

• wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, promowanie part-
nerstw pomiędzy organizacjami i ich wzajemnej współpracy,

• zwiększenie stopnia profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym 
w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją,

• poprawa wzajemnej komunikacji pomiędzy samorządem a organizacja-
mi pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

• tworzenie systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania miasta 
i jego mieszkańców,

• promowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych, rozwój wolon-
tariatu,

• zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk pu-
blicznych w mieście,

• zwiększanie kapitału ludzkiego i społecznego poprzez działania edu-
kacyjne w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
zrównoważonego rozwoju,

• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

W roku 2019 współpraca z organizacjami dotyczyła w szczególności zadań 
w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrównywania ich szans,

• działalności charytatywnej,

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160 z późn. zm.),

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
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• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i mło-
dzieży,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

• porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• ratownictwa i ochrony ludności,

• promocji i organizacji wolontariatu,

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa,

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
rewitalizacji.

W 2019 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w for-
mie finansowej oraz w formie pozafinansowej i polegała m.in. na wspomaga-
niu technicznym, szkoleniowym lub materialnym organizacji.

Finansowa forma polegała m.in. na:

• zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach okre-
ślonych w ustawie, w tym w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,

• udzielaniu wsparcia organizacjom poprzez oddanie im na preferencyj-
nych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę mienia Miasta na pro-
wadzenie działalności pożytku publicznego,

• udzielaniu pomocy materialnej obejmującej zakup materiałów i usług 
związanych z działalnością organizacji,

• dofinansowaniu wkładów własnych do projektów współfinansowanych 
ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych na terenie 
miasta Kalisza.

W ramach form pozafinansowych w 2019 r. organizowano: konsultacje i szko-
lenia tematyczne oraz doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej i orga-
nizacyjnej; obejmowano patronatem Prezydenta Miasta ważniejsze projekty 
realizowane przez organizacje.  

Łączna kwota finansowego wsparcia działalności organizacji pozarządo-
wych w roku 2019 wyniosła 16.334.548,04 zł. Na kwotę tą składają się:

• dotacje udzielane na realizację zadań w trybie otwartego konkursu ofert 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

• dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w innym trybie niż wynika-
jącym z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

• pozakonkursowe formy wspierania organizacji pozarządowych

• dofinansowanie udzielane organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a 
ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie tzw. „małe granty”.

Pełne informacje nt. poszczególnych pozycji i zadań realizowanych przez 
organizacje na zlecenie Miasta zawarte będą w sprawozdaniu z realizacji 
w 2019 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2016-2020” a także „Programu współpracy 
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, które będzie prze-
kazane  Radzie Miasta Kalisza do 31 maja 2020 r.

Kwota wsparcia uzyskanego
z budżetu Miasta

12.236.591,44 zł

2017

14.611.274,62 zł

2018

16.334.548,04 zł

2019

Porównanie wsparcia finansowego organizacji pozarządowych 
z budżetu Miasta Kalisza w latach 2017-2019 
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Program został wprowadzony uchwałą Nr XLVI/564/2017 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 30.11.2017 r. w sprawie realizacji pilotażowego projektu pn. „Powrót 
z Bezdomności”.

Celem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezdomnym w powrocie do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszenia liczby 
długotrwale bezdomnych osób na terenie Miasta Kalisza.

W ramach mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza utworzonych zostało 
6 mieszkań treningowych przeznaczonych do samodzielnego zamieszkiwania 
przez osoby bezdomne przy wsparciu opiekuna wskazanego przez Towarzy-
stwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Kaliszu. Mieszkania otrzymały osoby, któ-
re realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w 2019 roku 
do istniejących mieszkań treningowych skierowano kolejne 2 osoby.

7.3.8. Pilotażowy projekt pn. „Powrót 
z Bezdomności”

Program został wprowadzony uchwałą Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Kaliska Karta Miesz-
kańca”.

Celem programu jest:

• poprawa warunków życia mieszkańców,

• zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych przez po-
szerzenie zakresu ulg w korzystaniu z tych usług,

• umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,

• poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców,

• promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem od-
ciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych,

• wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytywne-
go wizerunku.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Kaliszu oraz po-
lityki promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osiedlenia się na te-
renie miasta.

W 2019 roku w ramach nowo zawartych umów, kontynuowaliśmy współpra-
cę z Kaliskimi Liniami Autobusowymi na wydawanie i personalizację Kaliskiej 
Karty Mieszkańca oraz z firmą TEROPLAN S.A. na dostarczenie na rzecz Mia-
sta Kalisza usługi FORIS – Karta Miejska, polegającej na umożliwieniu wyda-
wania i personalizacji kart wydawanych na podstawie ww. uchwały.

Kaliska Karta Mieszkańca jest to plastikowa, elektroniczna karta posiada-
jąca indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie właściciela. Uprawnia 
ona uczestników programu do preferencji, ulg i zwolnień oferowanych przez 
podmioty, które przystąpiły do programu.

Uprawnienia do otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca niezmiennie posiadają:

7.3.9. Program „Kaliska Karta Mieszkańca”
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• osoby będące mieszkańcami Kalisza,

• rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skar-
bowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód oraz członko-
wie ich rodzin,

• dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym na terenie Miasta 
Kalisza oraz w rodzinach zastępczych z terenu Miasta.

Zarządzeniem Nr 719/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 
2019 roku został zmieniony – zmodyfikowany i doprecyzowany – Regulamin 
przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz 
z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o jej wydanie.

Warunkiem otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest: złożenie wniosku 
wg określonego w regulaminie wzoru oraz potwierdzenia rozliczania się z po-
datku w I US w Kaliszu, tj.:

• w przypadku złożenia zeznania za ostatni rok podatkowy w formie pa-
pierowej – przedstawienie potwierdzenia złożenia zeznania rocznego, 
wydanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, a w przypadku bra-
ku takiego potwierdzenia, kserokopii pierwszej strony zeznania rocznego 
wydanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu,

• w przypadku rozliczania się przez Internet – przedstawienie potwierdze-
nia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), potwierdzającego złoże-
nie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,

• w przypadku rozliczenia emerytów i rencistów – przedstawienie po-
siadanego formularza PIT-40A (otrzymanego z ZUS) wraz z podpisanym 
oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego i jest to 
rozliczenie ostateczne (nie złożono innego zeznania podatkowego) lub 
przedstawienie potwierdzenia złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację 
Pożytku Publicznego,

• w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – przedstawienie 
dowodu wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpi-
sanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Osoby ubiegające się o Kaliską Kartę Mieszkańca, uprawniającą do bezpłat-
nych przejazdów komunikacją miejską, zobowiązani są dodatkowo okazać 
następujące dokumenty: emeryci i renciści – legitymację emeryta lub ren-
cisty, dzieci w wieku od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole – 
dokument potwierdzający wiek dziecka, dzieci i młodzież uczęszczająca do 
szkół – ważną legitymację szkolną, studenci – ważną legitymację studencką.

Wniosek o wydanie można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając 
formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl/kkm.

Posiadacz Karty, za jej okazaniem, uprawniony jest do korzystania ze zniżek 
wprowadzonych przez Radę Miasta Kalisza oraz Prezydenta Miasta Kalisza 
w spółkach miejskich oraz zniżek i rabatów oferowanych przez inne podmioty 
– partnerów programu.

Partnerem programu może zostać każdy podmiot świadczący usługi na te-
renie Miasta Kalisza, który zawrze pisemne porozumienie o współpracy. Part-
ner poprzez podpisanie porozumienia z Miastem zobowiązuje się do udziela-
nia zniżek uczestnikom programu na dokonane zakupy towarów bądź usług 
oraz do przestrzegania regulaminu.

Na koniec 2019 r. w programie było w sumie 58 partnerów (z tego 27 przystą-
piło w roku 2019). Od początku trwania programu do końca grudnia 2019 r. 
wydano 16.021 spersonalizowanych Kaliskich Kart Mieszkańca, z czego 14.463 
w roku 2019.



73Raport o stanie gminy za rok 2019 • Kalisz

Uchwała Nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. 
w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowi-
ska osób starszych (seniorów). Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań Rady należy:

• współpraca z władzami Miasta Kalisza przy rozstrzyganiu istotnych 
spraw i oczekiwań oraz potrzeb osób starszych,

• przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,

• wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działal-
ności samorządu na rzecz seniorów,

• zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw se-
niorów,

• wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,

• działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

• upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób 
starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podej-
mowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług realizowanych na 
rzecz seniorów,

• inicjowanie i organizowanie zadań służących popularyzacji działań 
Rady.

Kaliska Rada Seniorów składa się łącznie z 11 osób, w tym: przedstawicie-
li organizacji senioralnych, przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawicieli 
Prezydenta Miasta.

W roku 2019 kontynuowane były – wydawane z inicjatywy Kaliskiej Rady Se-
niorów – biuletyny dla kaliskich seniorów pn. „Super Senior”. Przez cały rok, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzony był dyżur członków Rady 

7.3.10. Kaliska Rada Seniorów Seniorów w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie Fundacji Kali-
ski Inkubator Przedsiębiorczości, a następnie w Domu Sąsiedzkim.

Z inicjatywy Kaliskiej Rady Seniorów w dniach 15-20.09.2019 r. odbyła się 
II Kaliska Senioriada, na którą złożył się cykl spotkań i wydarzeń dla seniorów 
o charakterze integracyjno–rozrywkowym.

Ponadto przedstawiciele Kaliskiej Rady Seniorów wzięli udział w:

• trzydniowym szkoleniu rad seniorów z województwa wielkopolskiego or-
ganizowanego przez Urząd Marszałkowski, a prowadzonym przez Funda-
cję ZACZYN w dniach 11-13.06.2019r.,

• prowadzonym przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską projekcie „Czas 
na Seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jako 
aktywni uczestnicy biorący udział w 2-dniowych warsztatach w dniach 
6-7.06.2019 r. oraz konferencji podsumowującej cały projekt, który odbył 
się 29.11.2019 r.
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Podstawą działania rady jest uchwała Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym, mającym na celu kreowa-
nie współpracy samorządu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

• opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Kalisza;

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych,

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między orga-
nami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zle-
cania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,

• wskazywanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych, doty-
czących opiniowania ofert złożonych w trybie art. 14 ustawy,

• wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorzą-
du z organizacjami,

• podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb do-
tyczących współpracy Miasta Kalisza organizacjami przedłożonymi przez 
przewodniczącego rady, bądź na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

7.3.11. Kaliska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego

W 2019 roku została przeprowadzona procedura wyboru przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych do składu Rady na kadencję 2019-2022. Po prze-
prowadzeniu procedury skład Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego został określony zarządzeniem Nr 325/2019 Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Na przewodniczącego Rady wybrano Tomasza Jeżyka, wiceprzewodniczącą 
rady została Halina Hila Marcinkowska, a sekretarzem rady Janusz Sibiński.

Z inicjatywy Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 14 września 2019 
roku został zorganizowany „Piknik z organizacjami pozarządowymi”. Stowarzy-
szenia i fundacje działające w Kaliszu zaproszone zostały do wspólnego zor-
ganizowania wydarzenia i zaprezentowania swojej działalności. Na zaprosze-
nie odpowiedziało ponad 20 organizacji pozarządowych. Celem pikniku było 
zaprezentowanie mieszkańcom Kalisza potencjału funkcjonujących w na-
szym mieście organizacji, ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej 
oferty skierowanej do osób z każdej grupy wiekowej. Wydarzenie obfitowało 
też w liczne atrakcje, w których mogli brać udział odwiedzający. Uczestniczyli 
m.in. w warsztatach arteterapeutycznych, plastycznych oraz krawieckich, za-
jęciach karate, działaniach fotograficznych – portrety kaliszan. Nie zabrakło 
również atrakcji dla najmłodszych, takich jak: basen z kulami wodnymi, malo-
wanie twarzy, duże bańki mydlane, mini koszykówka, gry i zabawy z językiem 
polskim i inne.

5 grudnia 2019 r. z inicjatywy Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
zorganizowano IV Kaliską Galę Wolontariatu. Zadaniem przedsięwzięcia jest 
prezentacja i promocja, popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolonta-
riatu, oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy spo-
łecznych, działających na rzecz mieszkańców Kalisza. Podczas Gali wyłoniono 
dziesięciu laureatów.  

Ponadto członkowie KRDPP, którzy reprezentują w radzie organizacje poza-
rządowe, uczestniczyli w pracach komisji konkursowych w zakresie opinio-
wania ofert złożonych w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Kalisza kon-
kursach prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.
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Rada Sportu Miasta Kalisza jest powoływana przez Prezydenta Miasta Kali-
sza w drodze zarządzenia, jako organ o charakterze doradczo-opiniodaw-
czym w sprawach kultury fizycznej. Reprezentuje kaliskie środowisko sporto-
we. Kadencja Rady Sportu Miasta Kalisza trwa 3 lata.

Prezydent Miasta Kalisza, zarządzeniem nr 494/2016 z dnia 2 września 2016 r., 
ustalił zasady powoływania członków Rady Sportu Miasta Kalisza oraz regu-
lamin jej działania. Rada Sportu Miasta Kalisza powołana została zarządze-
niem nr 647/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2016 r. 

W latach 2016-2019 Rada Sportu Miasta Kalisza składała się z 10 osób, w tym: 
przedstawiciela Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, przedsta-
wiciela reprezentującego klub sportowy zrzeszający osoby niepełnospraw-
ne oraz 8 przedstawicieli klubów sportowych, zgłoszonych przez statutowe 
organy klubów sportowych, nie więcej niż jeden kandydat z jednego klubu. 

Po upływie 3-letniej kadencji prezydent, zarządzeniem nr 637/2019 z 19 listo-
pada 2019 r., określił zasady powoływania członków Rady Sportu Miasta Ka-
lisza oraz ustalił regulamin jej działania. Stosownie do ww. zarządzenia, Rada 
składa się z 7 osób – jednego przedstawiciela Ośrodka Sportu, Rehabilitacji 
i Rekreacji w Kaliszu, przedstawiciela reprezentującego klub sportowy zrze-
szający osoby niepełnosprawne oraz 5 przedstawicieli klubów sportowych. 
Funkcję członka Rady można pełnić maksymalnie przez 2 kadencje.     

7.3.12. Rada Sportu Miasta Kalisza

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

• strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej,

• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

• programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szcze-
gólności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w za-
kresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

• projektów uchwał dotyczących obowiązku tworzenia warunków sprzy-
jających rozwojowi sportu.

Nowa Rada Sportu Miasta Kalisza została powołana zarządzeniem 
nr 766/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r.  
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7.4. Polityka Rozwoju Miasta

Budowa dróg, ścieżek rowerowych, moderenizacja obiektów sportowych 
i ośrodków edukacyjnych – w 2019 roku obserwowaliśmy w Kaliszu inwesty-
cyjny rozwój. Realizowane były zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego, 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jednoroczne.

7.4.1. Inwestycje

zadań98

62.500.184,76 zł
łączna kwota

ZADANIA ZAKOŃCZONE

Przebudowa al. Wojska Polskiego – etap II

KWOTA: 9.150.990,78 zł

Zadanie obejmowało przebudowę al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach: 
od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od ul. Serbinowskiej do Ronda 
Westerplatte. W ramach realizacji, powstały nowe nawierzchnie chodników, 
ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów na posesje, wykonano nową podbu-
dowę oraz nawierzchnię jezdni, uzupełniono odwodnienie, wykonano nowe 
oznakowanie pionowe i poziome.

Dotacja na modernizację budynków UAM

KWOTA: 681.031 zł

W 2019 r. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazana została dotacja celowa na 
modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu tj. 
przystosowanie starej części budynku do przepisów przeciwpożarowych, w tym 
obudowanie trzech klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapo-
biegające zadymieniu wraz z włączeniem do Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom. Budowa ścieżek 
rowerowych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ron-
da Gen. Altera do granicy miasta (WPF)

KWOTA: 740.449 zł

W ramach zadania wybudowano w ul. Godebskiego na odcinku od Ronda 
Gen. Altera do granicy miasta ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicz-
nej. Zadanie realizowano w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu 
partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowe-
rzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Na działania uzyskano dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 
do kwoty 353.942,19 zł.

Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)

Wartość projektu: 41,09 mln zł, w tym kwota wydatków inwestycyjnych po-
niesionych w 2019 r. – 13.414.344,26 zł.
W 2019 r. w ramach projektu realizowano zadanie polegające na budowie wę-
zła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca 
autobusowego oraz kolejowego) wraz z wyposażeniem wybranych przystanków 
autobusowych na terenie Miasta Kalisza w tablice dynamicznej informacji pasa-
żerskiej oraz biletomaty stacjonarne. Projekt jest współfinasowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach WRPO 2014+. 
Więcej informacji o projekcie zawarto w rozdziale 7.4.4 – Fundusze zewnętrzne. 
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Wykupienie udziałów oraz terenów pod inwestycje i budownictwo mieszka-
niowe, nabycie nieruchomości itp.

KWOTA: 2.878.370,52 zł

W ramach zadania wykupiono tereny pod następujące inwestycje publiczne 
i układy komunikacyjne: 
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy 
komunikacyjne i zieleń urządzoną zgodnie z uchwalonym „Miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Celtycka – Słowiańska”,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy 
komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego Sulisławice – Kolonia Sulisławice”,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy 
komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego – Huby”,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy ko-
munikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”,
• nabycie w drodze wywłaszczenia na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu po-
łożonej przy ul. Poznańskiej przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza ko-
munalnego, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego „Cmentarz Komunalny”,
• nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudo-
wanej położonej przy ul. Wrocławskiej,
• nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fabrycznej,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza lokalu mieszkalnego usytuowanego w bu-
dynku położonym przy Głównym Rynku,
• nabycie w drodze zniesienia współwłasności na rzecz Miasta Kalisza nieru-
chomości zabudowanej położonej przy ul. Górnośląskiej,
• nabycie w trybie postępowania upadłościowego na rzecz Miasta Kalisza 
nieruchomości położonych przy ul. Korczak i ul. Bolesława Pobożnego prze-
znaczonych pod układy komunikacyjne,
• nabycie w drodze egzekucji administracyjnej na rzecz Miasta Kalisza nierucho-
mości położonej przy ul. Panoramicznej przeznaczonej pod układ komunikacyjny,

• nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Saperskiej 
zajętej pod układ komunikacyjny,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy Wale Jana 
Matejki przeznaczonej pod układ komunikacyjny,
• nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Pontono-
wej przeznaczonej pod układ komunikacyjny,
• nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy 
ul. Wierzbowej przeznaczonej pod układ komunikacyjny. 
Ponadto poniesiono koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej dla nieru-
chomości przeznaczonych do nabycia pod układy komunikacyjne na osie-
dlu Tyniec; koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych 
w Sołectwie Sulisławice, przeznaczonych pod układy komunikacyjne; koszty 
geodezyjnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej prze-
znaczonej w części pod układy komunikacyjne; koszty wyceny nieruchomości 
wraz z nakładami położonej przy ul. Generała Mieczysława Smorawińskiego, 
przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty dokumentacji geodezyjnej 
dla nieruchomości położonej w Sołectwie Dobrzec, przeznaczonej pod układ 
komunikacyjny; koszty podziału geodezyjnego i koszty wyceny nieruchomo-
ści położonej przy ul. Długiej przeznaczonej pod układ komunikacyjny; kosz-
ty podziału geodezyjnego i koszty wyceny dla nieruchomości położonej przy 
ul. Kątnej przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty wycen nieruchomo-
ści położonych przy al. Wojska Polskiego, ul. Wrocławskiej, Poznańskiej, Bor-
kowskiej, Szerokiej i Świerkowej przeznaczonych do nabycia na cele publiczne.
Środki finansowe nie zostały wydatkowane w całości, z uwagi na brak po-
rozumienia stron w zakresie warunków kupna-sprzedaży nieruchomości 
przeznaczonych na cele publiczne, a także nieuregulowany stan prawny 
niektórych nieruchomości. Część postępowań nadal jest w toku, z uwagi na 
trwające procedury podziałowe nieruchomości i po ich zakończeniu podjęte 
zostaną dalsze czynności zmierzające do nabycia omawianych gruntów.
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Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego 
(WPF)

KWOTA: 1.306.236,90 zł

Prace realizowane były w trzech zakresach rzeczowych. Budowlany obejmo-
wał wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji 
oraz posadzek z wykładziny kauczukowej. Renowację drewnianej podłogi, 
a na ostatniej kondygnacji przeprowadzone zostały kompleksowe roboty 
budowlane. Zadanie obejmowało również wykonanie balustrady oraz za-
montowanie stolarki drzwiowej na jednym z pięter. Prace związane z bran-
żą elektryczną skupiły się na montażu niezbędnych złączy i instalacji, m.in. 
oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny inwestycji to natomiast wy-
konanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła wodo-
mierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek. Zamontowano rolety, me-
ble, sprzęt komputerowy.

Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Le-
gionów 6

KWOTA: 1.098.540,15 zł

W ramach zadania w 2019 r. powstały nowe boiska o powierzchni poliureta-
nowej: do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Wykonano elementy małej 
architektury i modernizację dotychczasowego ogrodzenia. Zamontowano 
nową bramę wjazdową oraz instalacje: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, 
drenażu i odwodnienia obiektu.
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Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podsta-
wową nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury

KWOTA: 527.220,66 zł

W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń. W nowej 
lokalizacji Młodzieżowy Dom Kultury ma do dyspozycji znacznie większą po-
wierzchnię, w której mieszczą się pracownie plastyczne, teatralne, szkutni-
cze, językowe, muzyczne, sala nagrań czy sale do ćwiczeń ruchowych.

Przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Częstochow-
skiej (WPF)

KWOTA: 6.806.643,05 zł

Przebudową objęto odcinek o długości 758 m, od ul. Zielonej do ul. Często-
chowskiej. W ramach realizacji zadania powstała: nowa jezdnia bitumiczna, 
dwie zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, chodniki o na-
wierzchni z płytek betonowych, bitumiczna droga pieszo-rowerowa, miejsca 
postojowe oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z płytek betonowych, ka-
nalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie LED, nowe oznakowanie 
pionowe i poziome. Ponadto, w ramach rozwiązań specjalnych w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zamontowane zostały de-
dykowane doświetlacze na przejściach dla pieszych. 

Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)

KWOTA: 448.907,71 zł

W ramach zadania wykonano ciągi pieszo jezdne o nawierzchni z płyt beto-
nowych oraz ażurowych typu MEBA, uzupełniono odwodnienie.

Rozbudowa ulicy Piwonickiej w Kaliszu

KWOTA: 3.896.357,91 zł

W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Piwonickiej (na odc. od ul. Obo-
zowej do zjazdu do Urzędu Miar i Wag). Na odcinku o długości ok. 670 m po-
wstała: nowa jezdnia bitumiczna, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych, 4 
zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, miejsca postojowe oraz 
zjazdy na posesje z elementów betonowych, kanalizacja deszczowa (grawi-
tacyjna i tłoczna), energooszczędne oświetlenie typu LED, nowe oznakowanie 
pionowe i poziome, aktywne znaki drogowe pionowe. Przebudowane zostało 
skrzyżowanie ul. Piwonickiej z ulicami Zagorzynek i Sulisławicką. Na realizację 
zadania, w ramach programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych 
Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.050.883 zł.
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Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu 
ogrzewania z węglowego na ekologiczne)

KWOTA: 1.442.495,10 zł

Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologicz-
ne wypłacono 256 podmiotom.

zadań58

27.431.688,11 zł
łączna kwota

ZADANIA 
W TRAKCIE REALIZACJI

Wybrane inwestycje w trakcie realizacji:

Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskie-
go do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF) | KWOTA: 1.380.760,00 zł

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Ro-
gatki” do granic miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej 
i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Często-
chowskiej (WPF) | KWOTA: 597.671,14 zł

Przebudowa ulic w centrum miasta: Śródmiejskiej, Zamkowej, Piskorzew-
skiej w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację” (WPF) | KWO-
TA: 2.107.927,68 zł

Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, 
wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na eks-
pozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu 
(WPF) | KWOTA: 4.536.644,62 zł

Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów prze-
ciwpożarowych | KWOTA: 1.583.686,96 zł

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 | KWO-
TA: 793.536,02 zł

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szere-
gów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Wykopalisko-
wa 45 (BO) | KWOTA: 598.955,67 zł

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF) | 
KWOTA: 1.693.901,20 zł

Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, 
Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację” (WPF) 
| KWOTA: 2.260.961,08 zł

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpoża-
rowych (WPF) | KWOTA: 874.477,40 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) | KWOTA: 7.403.408,58 zł

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych wokół Parku Miejskiego (WPF) | 
KWOTA: 3.631.395,32 zł

Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.) prace konserwatorskie i zabezpieczają-
ce | KWOTA: 573.621,00 zł

Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej (WPF) | Wartość projektu 9,05 mln zł, w tym w tym 
kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2019 r. – 3.715.171,50 zł.
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR), został przyjęty uchwałą 
Nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r., a następnie zmie-
niony uchwałą Nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. 
Program został opracowany zgodnie z art. 14 i następne ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Krótkie omówienie założeń i celów:
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, na podstawie którego odbywa 
się proces rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja przebiega w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji. Kluczowym elementem programu jest opis wizji stanu obszaru 
(chodzi o obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miej-
skiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji – dotyczy głównie obszaru śródmieścia) po 
przeprowadzeniu rewitalizacji, który brzmi: „Zadowoleni mieszkańcy realizują-
cy swoje cele i marzenia w przyjaznej i estetycznej przestrzeni”.

Wizja ta będzie wcielana w życie poprzez realizację celów rozwojowych 
i kierunków rozwoju. W GPR przyjęto czteropoziomowy hierarchiczny układ 
celów. Główny to przedstawiona powyżej wizja rozwoju. Kolejno, na niższym 
poziomie, określone zostały cele strategiczne, które odpowiadają na zdia-
gnozowane na obszarze rewitalizacji problemy. Przedstawiamy je poniżej.

1. Ograniczenie skali problemów społecznych 
Jest kluczowym kierunkiem związanym z odnową obszaru zdegradowanego. 
Rewitalizacja to proces, który w swej istocie dąży do rozwiązania lub zmi-
nimalizowania skali problemów społecznych. Ma on bezpośredni związek 
z ustaleniami diagnostycznymi, które potwierdzają dużą skalę problemów 

7.4.2. Gminny Program Rewitalizacji społecznych na tym obszarze takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestęp-
czość, niski poziom wyników edukacyjnych wśród dzieci, niski poziom uczest-
nictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

2. Wzmocnienie potencjału gospodarczego
Przeciwdziała:  ekspansji centrów handlowych (powodującej problemy ma-
łego rodzimego handlu), malejącej liczby turystów (oddziałującej negatyw-
nie na sektor usług hotelowych i gastronomicznych) oraz takim problemom 
jak niskie płace, zła kondycja lokalnych przedsiębiorstw i brak inwestycji.

3. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej 
Główne przestrzenie publiczne miasta (Główny Rynek, ulice w śródmieściu, 
park miejski, nabrzeża rzeki Prosny, planty) mają ogromny potencjał, ale zo-
stały w ostatnich latach bardzo zaniedbane. Przestrzeń publiczna wysokiej 
jakości jest kluczowym elementem budowania więzi międzyludzkich, wspól-
nej świadomości i dumy lokalnej z jednej strony oraz atrakcyjności turystycz-
nej, popytu na usługi hotelowe i gastronomiczne – z drugiej.

4. Poprawa funkcjonowania systemu transportowego
Sprawy związane z transportem indywidualnym, ruchem samochodowym 
są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Skala ruchu 
samochodowego w mieście wykracza poza przeciętne wartości wskaźników 
dla miast subregionalnych. Znaczna część tego ruchu koncentruje się na ob-
szarze rewitalizacji. Wpływa on negatywnie na stan techniczny zabytkowej 
zabudowy oraz przestrzeń – zaburza jej funkcjonalny charakter („salon mia-
sta”), generuje także duże zanieczyszczenie powierza. Skala tego problemu 
wymaga radykalnej interwencji.

5. Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa
Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano poważne problemy techniczne za-
budowy i demograficzne, które będą pogłębiać się w najbliższych latach. 
Dlatego odpowiedzią na nie musi być zwiększona rola polityki mieszkaniowej 
w rozwoju tego obszaru.

Z kolei w ramach celów strategicznych wyznaczono po kilka celów szczegóło-
wych, nadając niektórym priorytetowy charakter. Na ostatnim poziomie znalazły 
się kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zrealizować poszczególne założenia.
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W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały opisane konkretne planowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne (łącznie 64 pozycje), w których określono 
m.in. nazwę zadania, podmiot odpowiedzialny za jego realizację, szacowa-
ną wartość oraz planowane rezultaty.

Opis podjętych działań w 2019 r.:
1. Realizacja projektu Kurs na rewitalizację współfinansowanego w ramach 
poddziałania 9.2.2. Rewitalizacja Miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, po-
przemysłowych i powojskowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Całkowity koszt projektu 
to 14.430.118,35 zł. Miasto uzyskało środki na ww. zadania w kwocie 9.687.805,33 
zł i przystąpiło do realizacji poszczególnych zadań, rozpoczynając od przygo-
towania dokumentacji przetargowej. W 2019 roku w ramach projektu:

• przeprowadzono przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 
na Dom Sąsiedzki; całkowity koszt realizacji tego zadania to 385.654,25 zł 
(z czego dotacja w ramach projektu wyniosła 204.694,36 zł),

• podpisano umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące: 

• przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babinej 1 (dawna restauracja 
Lewy Profil Asnyka) na Centrum Organizacji Pozarządowych,

• przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a (dawna hala 
Targowa Rogatka) na Akcelerator Kultury,

• utworzenia woonerfu – przebudowa ulic: Śródmiejskiej i Zamkowej,

• przebudowy ulicy Piskorzewskiej,

• dokonano zmian w dokumentacji projektowej dot. rewaloryzacji Plant 
Miejskich.

2. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza

W 2019 roku przystąpiono do przygotowania projektu rewaloryzacji przestrze-
ni publicznej centrum miasta, obejmującej Główny Rynek i Nowy Rynek oraz 
łączącą je ulicę Kanonicką. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania tych obszarów, w imieniu Miasta Kali-
sza, zorganizował i przeprowadził SARP, oddział w Poznaniu. Złożono 16 prac. 

Zwyciężyła pracownia Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia, która została 
zaproszona do negocjacji umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej. Umowa z projektantem została podpisana 12.03.2020 r.

3. Miejscowy plan rewitalizacji

Uchwałą nr VI/67/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. przystąpiono 
do sporządzenia Miejscowego Planu Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Z 
przeprowadzonej w 2017 r., na potrzeby uchwalenia Gminnego Programu Re-
witalizacji, pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji wynika, że:

• teren charakteryzuje się największą skalą ubóstwa spośród wszystkich 
terenów obejmujących obszar rewitalizacji,

• na obszarze zarejestrowana jest najmniejsza liczba podmiotów gospo-
darczych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,

• na terenie występują znaczne problemy środowiskowe – odnotowuje się 
jeden z najwyższych wskaźników liczby pojemników na popiół, co wska-
zuje na dużą liczbę mieszkań stosujących ogrzewanie paliwami stałymi,

• stan techniczny zabudowy w rejonie ulic Jabłkowskiego-Podgórze jest 
najgorszy spośród wszystkich badanych terenów obejmujących obszar 
rewitalizacji, wiele ze zlokalizowanych tam budynków ma nieuregulowany 
stan prawny, przez co występują znaczne bariery prawne przy ewentualnej 
interwencji Miasta Kalisza.

Nagromadzenie się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni tak wielu negatywnych 
zjawisk wymaga wdrożenia wielopłaszczyznowej, zintegrowanej rewitalizacji, łą-
czącej działania przestrzenne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe, dlatego 
zdecydowano się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji.

Opracowanie MPR zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji spo-
łecznych, na które miasto pozyskało grant w wysokości 50.000,00zł z Fundacji 
Promocji Gmin Polskich (Umowa o powierzenie grantu nr: 5/PGLW/2019 z dnia 
29.05.2019 r.). 

W dniach 8.07.2019-19.11.2019 przeprowadzono pierwszy etap konsultacji, 
których celem było zebranie uwag, wniosków i opinii służących opracowaniu 
projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Konsul-
tacje obyły się w następujących formach:
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• zbieranie wniosków do planu poprzez geoankietę, która była udostęp-
niona w dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r.,

• otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami, które odbyło 
się 16 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Bapty-
stów przy ul. Podgórze 1,

• spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania 
projektu Miejscowego Planu Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, któ-
ry miał miejsce 3 września 2019 r. w godzinach 17:00-19:00,

• otwartego spotkania podsumowującego część diagnostyczną, które 
odbyło się 1 października 2019 r. o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrze-
ścijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,

• warsztatu projektowego z wykorzystaniem map oraz makiety, 15 paź-
dziernika 2019 r. w godzinach 17:00-20:00 w budynku kościoła Chrześcijan 
Baptystów przy ul. Podgórze 1,

• otwartego spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje, 
które odbyło się 19 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim przy 
ul. Podgórze 2-4.

Druga część konsultacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.
W ramach sporządzania Miejscowego Planu Rewitalizacji wybrano również 
jego wykonawcę – Instytut Rozwoju Miast i Regionów z Warszawy, z którym 
31.12.2019 podpisano umowę z terminem realizacji do końca 2020 r.

4. Dotacje SSR

W 2019 roku przystąpiono do realizacji jednego z instrumentów Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji – dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nie-
ruchomości położonych na obszarze SSR. Udzielono 9 dotacji na łączną kwo-
tę 621.901,51 zł, podczas gdy całkowite koszty wykonanych robót lub prac to 
2.237.042,96 zł. Wykonano następujące prace lub roboty:

• remont budynków biurowo-usługowych położonych przy ul. św. Stanisława 2,

• wymiana okien i remont drzwi w budynku położonym przy ul. Piskorzewskiej 6,

• odtworzenie okien, odnowienie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej, odtworzenie drzwi zewnętrznych oraz zakup i montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej w budynku położonym przy ul. Babinej 3,

• remonty dachów w budynkach położonych przy ulicach: Babinej 1, Zam-
kowej 4, Głównym Rynku 10, Chodyńskiego 3, 

• ocieplenie ściany zewnętrznej z nową kolorystyką w budynku położonym 
przy ul. Wał Staromiejski 18,

• wymiana stolarki okiennej w bydunku położonym przy ul. Pułaskiego 13.

We wrześniu 2019 przeprowadzono drugi nabór wniosków o udzielenie dota-
cji. Wpłynęło 27 wniosków na łączną kwotę dotacji 3.485.575,61 zł, przy ogól-
nej wartości robót w kwocie 8.933.217,07 zł. Miasto przystąpiło do weryfikacji 
wniosków pod względem formalnym. Na dotacje zabezpieczono w budżecie 
Miasta w 2020 r. kwotę 1.000.000,00 zł.

5. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący pilotażowego progra-
mu prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4. Jako 
nadzorującego miejsce wybrano Stowarzyszenie Multi.Art, które od listopa-
da 2019 r. koordynuje działania Domu Sąsiedzkiego. W listopadzie i grudniu 
2019 r. zorganizowano szereg wydarzeń z inicjatywy mieszkańców, organiza-
cji pozarządowych. Przestrzeń udostępniana jest bezpłatnie na różnego ro-
dzaju działania społeczne, jak np. warsztaty, wspólne gotowanie, spotkania 
Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kaliskiej Rady Seniorów, rad 
osiedli i in. Kwota dotacji w 2019 r. wyniosła: 30.000,00 zł.

6. Zrealizowano zadania publiczne finansowane przez Miasto Kalisz, zle-
cone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnych oraz rewitalizacji. Zadania te skierowane były do społeczności lo-
kalnych i miały na celu wzajemną integrację mieszkańców, ożywienie skweru 
„Rozmarek”, dbanie o najbliższe otoczenie – podwórka, pogłębianie tożsa-
mości lokalnej. Na ten cel miasto przeznaczyło ogółem 65.400,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

• W-Akacje (Wakacje pod Akacją) – działania społeczno-kulturalne dla 
mieszkańców. W ramach zadania zorganizowano 4 spotkania – warszta-
ty, pikniki i pokazy filmowe; wzięło w nich udział ok. 100 osób.

• Kalisz po sąsiedzku – warsztaty dla mieszkańców dotyczące następu-
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jących tematów: prowadzenie diagnozy społecznej, wykorzystanie lokal-
nego dziedzictwa i przestrzeni publicznej do działań społecznych, finan-
sowanie działań społeczno-kulturalnych oraz przygotowanie wniosków 
o dotacje. Cykl warsztatów ukończyło 9 osób.

• Sąsiedzi – kontynuacja działań skierowanych do mieszkańców kamie-
nicy przy ul. Podgórze 3, polegających na zaangażowaniu ich w dbanie 
o wspólną przestrzeń, szczególnie podwórko. Przeprowadzone zostały 
działania animacyjne, konsultacje z mieszkańcami oraz wprowadzono 
zmiany w przestrzeni podwórka, polegające głównie na doposażeniu go 
w sprzęty dla dzieci. Wzięło w nich udział ok. 30 osób.

• ulice w kolorach – realizacja działań dla dzieci i młodzieży z ulic Podgó-
rze i Jabłkowskiego. Odbyło się 6 spotkań – warsztaty cyrkowe, plastycz-
ne i teatralne, zabawy podwórkowe. Wzięło w nich udział ok. 50 osób.

• zakodowana historia ulicy – działania skierowane do uczniów SP nr 3 
w Kaliszu, polegające na poznawaniu historii i potencjału ul. Złotej. Od-
było się 6 tematycznych warsztatów oraz podsumowanie projektu wraz 
z wystawą. Udział wzięło 19 osób.

7. Zrealizowano kolejne wydarzenie z cyklu „Kurs na Śródmieście”, które 
ma na celu zachęcanie mieszkańców do odwiedzania centrum miasta, ro-
bienia tutaj zakupów, korzystania z oferty usługowej i gastronomicznej. Tym 
razem wydarzenie odbyło się na ul. Złotej. Zorganizowano wystawę plene-
rową, koncert, animacje dla dzieci i dorosłych, spacery po dawnej dzielnicy 
żydowskiej. W akcję włączyli się lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje po-
zarządowe. Koszt realizacji zadania to 40.415,09 zł.

Ocena stopnia realizacji celów
Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji dokument ten ma być 
co dwa lata monitorowany. W listopadzie i grudniu 2019 r. konsorcjum firm 
ResPublic sp. z o.o. oraz Fundacja Kultura Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” 
przeprowadziły wśród interesariuszy rewitalizacji badania ilościowe i jako-
ściowe, dotyczące oceny postępów w realizacji GRR. Badania te wraz z ana-
lizą wskaźników monitoringu oraz stopnia realizacji podstawowych przedsię-

wzięć rewitalizacyjnych, zostaną zaprezentowane w raporcie z monitoringu, 
którego publikację przewidziano w 2020 r. Następnie na jego podstawie zo-
staną wypracowane ewentualne propozycje zmian do GPR.

Informacje i wnioski
1. Podstawowe parametry obszaru rewitalizacji (powierzchnia bez zmian 
tj. 2.587 km2, spadek liczby ludności obszaru z 18.820 osób – wykazanych 
na etapie diagnozy obszaru rewitalizacji wg danych z grudnia 2015 r. – do 
17.503 osób wg danych na 31 grudnia 2019 r.).

2. Poziom wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR – 
na 64 przedsięwzięcia: 

• zakładanych do realizacji: 32,

• w trakcie realizacji: 22,

• zrealizowanych: 10.

3. Ujawnione problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane 
przez gminę na etapie realizowania programu rewitalizacji:

• niewystarczające środki finansowe, brak możliwości rozstrzygania postę-
powań przetargowych w szczególności z powodu braku ofert lub gdy kwo-
ty ofert znacznie przewyższają środki pozostające do dyspozycji Miasta,

• brak interpretacji przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście narzędzi 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji (w tym dotacje dla właścicieli i użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości, specjalny tryb zamówień publicznych).
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Budżet Obywatelski to ważne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy, w spo-
sób bezpośredni, decydują o realizacji konkretnych, wskazanych przez nich 
samych, miejskich inwestycji. Liczba zgłaszanych każdego roku propozy-
cji zadań i frekwencja podczas głosowania na pozytywnie zweryfikowane 
pomysły, to najlepszy dowód na zasadność funkcjonowania tej formy par-
tycypacji społecznej. Trudno przecenić wpływ Budżetu Obywatelskiego na 
miasto i jego mieszkańców. Każdego roku kaliszanie cieszą się z kolejnych 
zrealizowanych inwestycji – wyremontowanych chodników, nowych placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych, uzupełnianej zieleni miejskiej, koncertów, czy 
imprez integracyjnych. Trudno nie przyklasnąć inicjatywie, dzięki której mia-
sto sukcesywnie się rozwija, a jego mieszkańcy z entuzjazmem włączają się 
w proces budowania swojej małej ojczyzny. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok mieszkańcy 
zgłosili 172 projekty. Najwięcej propozycji dotyczyło zadań inwestycyjnych. 
Nie zabrakło pomysłów na organizację imprez kulturalnych, wsparcie placó-
wek oświatowych oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkań-
ców miasta. Po kilkuetapowej weryfikacji 121 propozycji poddano pod gło-
sowanie. W ramach głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji 56 zadań. 

7.4.3. Budżet Obywatelski

rokw 2019 zrealizowano

zadań
z BO 201947 zadań

z BO 201812 zadań
z BO 20176

W 2019 r.  na ralizację zadań z Budże-
tu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 
2019 r. zaplanowano 4.433.823,78 zł 
(1.639.175,00 zł – zadania ogólno-
miejskie + 2.794.648,78 zł – zadania 
lokalne).

Faktyczne wykonanie wydatków 
związanych z Budżetem Obywatel-
skim Miasta Kalisza na 2019 r. wyno-
siło 3.680.244,78 zł, co stanowi 83%.

4.433.823,78 zł

1.097.228,78 zł
wydatki bieżące

3.336.595,00 zł
wydatki majątkowe

plan po zmianach 
3.680.244,78 zł

971.651,96 zł
wydatki bieżące

2.708.592,82 zł
wydatki majątkowe

wykonanie ogółem

W 2019 roku zrealizowano 47 zadań z BO 2019, 12 zadań z BO 2018 i 6 zadań 
z BO 2017. 

propozycji
zadań177 zadań129weryfikacja

poddano
pod głosowanie

przekazano

zgłoszonych
przez mieszkanców

zadań
do realizacji51

BO2020

głosów
ważnychoddano 17.977

propozycji
zadań172 zadań121weryfikacja

głosowanie
w terminie:
3-28 września zadań

do realizacji56

BO2019

głosów
ważnychoddano15.971

poddano
pod głosowanie

zgłoszonych
przez mieszkanców
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Zadania lokalne
• zakup stołów do tenisa stołowego dla: sołectwa Dobrzec, sołectwa Suli-
sławice Kolonia, os. Asnyka, os. Chmielnik, os. Dobro, os. Dobrzec W, os. Kor-
czak, os. Majków, os. Piskorzewie, os. Rajsków, os. Rypinek, os. Śródmieście II, 
os. Serbinów, os. Zagorzynek (BO2019),

• zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisła-
wice (BO2019),

• wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowe-
go prawa strona (BO2019),

• obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyń-
skiej (BO2019),

• modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały 
(BO2019),

• bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały 
(BO2019),

• wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W 
od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska 
Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św Apostołów Pio-
tra i Pawła (os. Dobrzec W) (BO2019),

• nowoczesna pracownia informatyczna (os. Dobrzec W) (BO2019),

• remont nawierzchni jezdni i chodnika (os. Kaliniec) (BO2019),

• mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramo-
waniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu (BO2019),

• święto dzielnicy „Na Majkowie w maju” (BO2019),

• zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (os. Ogrody) (BO2019),

• doposażenie placu zabaw i siłowni (os. Ogrody) (BO2019),

• więcej zieleni na Ogrodach (BO2019),

• festyn rodzinny na Ogrodach (BO2019),

• zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej Kalisz – Lis (BO2019),

• koncertowa majówka na Rajskiej Polanie (BO2019),

• wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni mię-
dzy ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO2019),

• interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przed-
szkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu (BO2019),

• zainstalowanie stołu do tenisa stołowego (os. Rogatka) (BO2019),

• nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO2019),

• monitor interaktywny dla przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Kaliszu (BO2019),

• siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (BO2019),

• wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu 
(BO2019),

• „aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (os. Śród-
mieście II) (BO2019),

• nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Ka-
liszu (BO2019),

• wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, lapto-
pa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną (BO2019),

• rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka 

Zadania ogólnomiejskie
• modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO2019),

• zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolar-
skiego (BO2019),

• wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego (BO2019).

• modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 
(BO2018),

• zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec (BO2018).
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pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO2019),

• modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka 
Puchatka” w Kaliszu (BO2019),

• winiarskie zmiany – edycja 3 – festyn (BO2019),

• plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO2019),

• ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań su-
lisławiczan (BO2018),

• modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala 
Hałabały w Kaliszu (BO2018),

• remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (BO2018),

• plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu 
(BO2018),

• budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków 
(BO2018),

• plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (BO2018),

• podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 
(BO2018),

• rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (BO2018),

• modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 
i przedszkola nr 18 (BO2018),

• bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do 
ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zago-
rzynek (BO2018),

• adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa 
skweru wypoczynkowego (BO2017),

• modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” na 
osiedlu Majków (BO2017),

• siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy 
ul. J. Długosza 14 (BO2017),

• ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie  
boisk (BO2017),

• II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (BO2017),

• zagospodarowanie Jeziora Grona (BO2017).



Z informacji posiadanych przez Biuro Pozyskiwania Funduszy w Wydziale 
Rozwoju Miasta wynika, że w 2019 r. jednostki podległe Miastu Kalisz podpi-
sały umowy o dofinansowanie na łączną wartość dotacji 24,49 mln zł. Przed-

7.4.4. Fundusze zewnętrzne miotowe wsparcie umożliwia realizację na terenie Miasta łącznie 15 projek-
tów o łącznym koszcie całkowitym wynoszącym ponad 42,50 mln zł. Są to 
przedsięwzięcia realizowane zarówno przez sam Urząd Miasta Kalisza, jak 
i inne jednostki Miasta, np. Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji, Dom Pomocy Społecznej. Szczegółowy wykaz umów o dofinanso-
wanie zawartych w 2019 roku zawiera poniższa tabela.

9.150.990,78

Całkowita wartość
projektu [zł]

Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

3.982.467,00

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

24.920,00 Dom Pomocy SpołecznejK 19.936,00
Kurs: Opieka na osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej – metody pracy i opieka nad 

osobami chorymi na Alzheimera i agresywnymi oraz obsługa defibrylatora i podstawy 
udzielania pierwszej pomocy

49.150,00 Urząd Miasta KaliszaK 29.490,00
Eko opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez 

wydanie publikacji

Przebudowa alei Wojska Polskiego – etap II

3.975.852,90
Miejski Zarząd Dróg 

i KomunikacjiK 2.050.883,00Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu

258.846,30 Miejski Zarząd Dróg 
i KomunikacjiK 37.500,00

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m,
oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb: Sulisławice

8.252.089,55 Miejski Zarząd Dróg 
i KomunikacjiK 4.199.927,00Przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej

66.929,00 Urząd Miasta KaliszaK 40.157,40
Bądźmy Eco odpowiedzialni – edukacja mieszkańców Kalisza, 

poprzez realizację konkursów oraz organizacje festynu

2.278.448,91 Urząd Miasta KaliszaUE-ZIT 2.050.604,01
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie 

inwestycją w przyszłość młodzieży z AKO – EDYCJA III

10.377.763,00 Urząd Miasta KaliszaK 5.188.881,00
Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych

odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu

120.000,00 Urząd Miasta KaliszaK 80.000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 

prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”

19.200,00 Urząd Miasta KaliszaK 19.200,00
Zajęcia klubowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym 

przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”

4.533.509,99

PUP

UE 3.820.842,22Aktywizacja osób młodych pozostających, bez pracy w powiecie kaliskim

3.241.819,41

PUP

UE 2.755.546,50Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim

50.000,00 Urząd Miasta KaliszaK 50.000,00Przestrzeń gminna – lokalna wartość

104.850,00 MOPSK 104.850,00Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

42.504.369,84
32.450.591,53
10.053.778,31

K+UE
K

UE

24.490.284,13
15.803.291,40
8.626.992,73

RAZEM
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W 2019 r. realizowano też wiele ciekawych i ważnych dla Miasta przedsięwzięć 
dotowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i UE), w tym w ramach 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej, których umowy o dofinansowanie podpisano w latach 
wcześniejszych. Jedne zostały w 2019 r. zakończone, realizacja innych winna 
zakończyć się w bieżącym roku. Wśród tych najciekawszych można wymienić 
następujące projekty:

1. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” (okres realizacji: 
5.01.2017 - 28.02.2020).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 

Koszt całkowity projektu: 41,03 mln zł.

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30,53 mln zł.

Projekt partnerski: liderem projektu jest Miasto Kalisz, a współrealizatorem 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy projektu obejmował realizację następujących głównych 
grup zadań: 

• zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych,

• rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa 
węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich dworców: 
kolejowego i autobusowego oraz wyposażenie ważnych w skali miasta 
przystanków autobusowych w tablice dynamicznej informacji pasażer-
skiej i biletomaty zewnętrzne,

• rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzy-
żowanie ulic Staszica i Górnośląskiej),

• modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczęd-
ność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek,

• kampania informacyjno-promocyjna – pakiet miękkich działań mają-

cych przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić 
możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające 
niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić miesz-
kańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastę-
powania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub nie-
zmotoryzowaną, tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

2. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i re-
gionu” (okres realizacji: 29.12.2015 do 29.05.2020). 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 4.4 – „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ra-
mach ZIT dla rozwoju AKO”. 

Koszt całkowity projektu: 7,65 mln zł.

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3,35 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację pomieszczeń zabytkowego 
ratusza (piwnic ratusza, patio, wieży ratuszowej wraz z platformą widokową 
oraz korytarzem przy wejściu na wieżę, sali nr 18) oraz dostosowanie całego 
budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie ekspozycja po-
święcona miastu i AKO, a także centrum obsługujące turystów. W projekcie 
wyodrębniono dwa główne zadania realizacyjne:

• roboty budowlane, zakup stałego wyposażenia wraz z opracowaniem 
treści cyfrowych,

• dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (dobudo-
wa windy wraz z przebudową schodów zewnętrznych na wejściu do ratu-
sza oraz montaż platformy – dźwigu).
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3. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem 
do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (okres realizacji: 28.04.2017 do 
31.05.2019). 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury eduka-
cyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruk-
tury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Koszt całkowity projektu: 13,75 mln zł. 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8,96 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu polegał na doposażeniu istniejących oraz utwo-
rzeniu nowych wysokospecjalistycznych pracowni w 5 szkołach i placówkach 
kształcenia zawodowego i ustawicznego w Kaliszu (tj. w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole 
Szkół Techniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego). Projekt zakładał realizację 
wyłącznie zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie, przebudo-
wie, modernizacji oraz adaptacji na cele edukacyjne pomieszczeń poszcze-
gólnych budynków ww. szkół i placówek wraz z zakupem wysokospecjali-
stycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. W zakresie rzeczowym 
projektu wyróżniono następujące zadania częściowe: 

• Zespół Szkół Ekonomicznych – zakup, dostawa oraz montaż wysoko-
specjalistycznego, nowoczesnego wyposażenia dla 3 nowo tworzonych 
pracowni, tj.: organizowania i prowadzenia sprzedaży, multimedialnej 
i ekonomiczno-rachunkowej.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – prace modernizacyjne 4 po-
mieszczeń na poddaszu budynku oraz zakup, dostawa i montaż wysoko-
specjalistycznego, nowoczesnego wyposażenia dla 4 pracowni, tj. pra-
cowni budowlanych nr 1 i 2 oraz pracowni dokumentacji technicznej nr 1 i 2.

• Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – prace modernizacyjne po-
mieszczeń warsztatów szkolnych budynku (kuchni i zaplecza kuchennego) 
i dwóch sal lekcyjnych oraz zakup, dostawa i montaż wysokospecjalistycz-
nego, nowoczesnego sprzętu dla ww. warsztatów szkolnych, pracowni 
analizy żywności i pracowni komunikacji w języku obcym (zawodowym).

• Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych – rozbudowa parteru budyn-
ku o 4 pomieszczenia dydaktyczne (dobudowa pawilonu do istniejącego 
budynku szkoły) oraz zakup, dostawa i montaż wysokospecjalistyczne-
go, nowoczesnego sprzętu dla nowo utworzonych 7 sal dydaktycznych 
(pracownia drukowania cyfrowego i poligraficznych procesów przygoto-
wawczych, pracowania urządzeń techniki komputerowej i lokalnych sieci 
komputerowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia rysun-
ku technicznego, pracownia projektowania i programowania urządzeń 
i systemów mechatronicznych, pracownia do nauczania języka obcego 
zawodowego, pracownia technologii).

• Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – adaptacja i prze-
budowa pomieszczeń w budynkach CKUiP (1 i 2), wykonanie nowej bramy 
w elewacji frontowej budynku, dostawa i montaż wysokospecjalistyczne-
go, nowoczesnego sprzętu dla nowo utworzonych oraz modernizowanych 
pracowni (szkoleniowa, programowania obrabiarek CNC, pomiarów, CAD/
CAM, hala obrabiarek CNC, serwerownia, rysunku technicznego komputero-
wego, elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, eksploatacji 
urządzeń i systemów mechatronicznych, montażu urządzeń i systemów me-
chatronicznych, diagnostyki pojazdów, sprężarkownia, spawalni, obróbki).

4. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mia-
sto Kalisz realizuje trzy projekty o tej samej nazwie, tj. „Kalisz – przestrzeń dla 
profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość mło-
dzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (I edycja: okres realizacji: 1.04.2017 
do 30.09.2019; II edycja: okres realizacji: 1.05.2019 do 31.12.2021, III edycja: 
okres realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2022).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020 (Strategia ZIT dla rozwoju AKO). 

Koszt całkowity projektu: I edycja: 1,40 mln zł, II edycja: 2,05 mln zł, III edycja: 
2,28 mln zł. 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: I edycja: 1,18 mln zł, 
II edycja: 1,85 mln zł, III edycja: 2,05 mln zł. 
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Przedmiotem projektów są: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, kur-
sy przygotowujące na studia, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień; 
szkolenia doskonalące, studia podyplomowe i praktyki zawodowe dla nauczy-
cieli, doposażenie szkolnych pracowni, tworzenie sieci współpracy. Placówki 
kształcenia zawodowego, uczestniczące w projektach to: Zespół Szkół Samo-
chodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w 
Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. W powyżej opisanych trzech 
projektach łącznie udział wzięło ok. 650 uczniów i ok. 120 nauczycieli, kształ-
cących się i uczących na kierunkach o największym potencjale rozwojowym, 
strategicznym dla województwa wielkopolskiego. Projekty są komplementar-
ne i wykorzystują infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu pn. „Kalisz – 
przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt nr 3 niniejszego zestawienia). 

5. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (okres realizacji: od 1.04.2019 do 30.09.2021).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Koszt całkowity projektu: 14,43 mln zł. 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9,69 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

• utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Ka-
liszu, tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, któ-
ra łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców,

• przebudowę ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu sa-
mochodowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie 
standardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu,

• rewaloryzację Plant Miejskich – teren Plant ma stać się przestrzenią 
atrakcyjną dla mieszkańców poprzez utworzenie strefy odpoczynku oraz 
spędzania wolnego czasu (w zakresie rzeczowym zadania uwzględniono 
m.in. nasadzenia roślin o wielopoziomowym układzie, przeprojektowanie 
układu komunikacyjnego wraz z wymianą istniejącej nawierzchni, prze-
budowę oświetlenia, montaż małej architektury),

• przebudowę i adaptację lokalu przy ul. Babinaej 1 w Kaliszu na „Centrum 
Organizacji Pozarządowych”, w którym zmodernizowane lokale służyć 
będą organizacjom pozarządowym, staną się miejscem spotkań, szkoleń 
oraz warsztatów, kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale 
i ogółu kaliszan,

• przebudowę i adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu na 
„Akcelerator Kultury”, który pozwoli na wyrównanie szans związanych 
z dostępem do usług kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Będzie to również nowa 
na mapie Kalisza przestrzeń, służąca rozwojowi potencjału turystyczne-
go, przemysłów kreatywnych i kultury,

• przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu na „Dom 
Sąsiedzki”, w którym są organizowane zarówno wydarzenia dla miesz-
kańców, jak i z ich inicjatywy. Ponadto w murach obiektu prowadzone jest 
poradnictwo zawodowe i prawne oraz wsparcie realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

6. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wy-
twarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” (okres realizacji: od 13.11.2018 
do 25.09.2020).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źró-
deł energii.

Koszt całkowity projektu: 7,99 mln zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6,18 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania inwestycyjne, polegające na 
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dostawie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
tj. paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Instalacje mają zo-
stać zamontowane w niespełna 400 lokalizacjach rozproszonych na terenie 
całego Miasta Kalisza. Przedsięwzięcie, w zakresie instalacji paneli fotowol-
taicznych oraz kolektorów słonecznych, służyć będzie produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, 
skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną 
(ogniwa PV) oraz za paliwa (kolektory słoneczne), a także uzyskaniem efektu 
ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych.

7. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglo-
meracji Kalisko-Ostrowskiej – RZIIP AKO”

Całkowity koszt projektu: 9,05 zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 7,46 mln zł

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziała-
nie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Okres realizacji projektu: 3.04.2017 – 31.08.2020

RZIIP AKO to unikatowy w skali województwa projekt, realizowany na zasa-
dzie partnerskiej współpracy niemal wszystkich jednostek samorządu te-
rytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ma on za zadanie 
połączyć jak najwięcej danych ze wszystkich urzędów i umieścić je na odpo-
wiednio przygotowanych mapach internetowych, czyli geoportalach.

Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatycz-
no-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – głównie w obszarze danych przestrzen-
nych – w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z od-
biorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-go-
spodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi 
jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Aglomerację Kalisko-
-Ostrowską.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących 4 głównych 
grup zadań: 

• utworzenie serwerowni RZIIP AKO,

• zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (system informa-
cji geograficznej) dla RZIIP AKO,

• nadzory techniczne,

• działania informacyjno-promocyjne.

System RZIIP AKO dedykowany będzie wszystkim, zarówno mieszkańcom 
aglomeracji, urzędnikom, jak i inwestorom, czy osobom zainteresowanym 
regionem. Powiązanie danych z różnych systemów informatycznych z całej 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz uruchomienie 12 e-usług pozwoli na re-
alizację większej ilości spraw urzędowych poprzez platformę elektroniczną 
bez wychodzenia z domu. 

Zasób danych RZIIP AKO stanowić będą grupy tematyczne takie jak: zago-
spodarowanie przestrzenne, gospodarka mieniem komunalnym, komunikacja 
i drogi, sprawy społeczne, mieszkaniowe i obywatelskie, zarządzanie kryzy-
sowe/bezpieczeństwo, środowisko, rolnictwo, gospodarka komunalna, wy-
borcza/budżet obywatelski, finanse/podatki, kultura/sztuka/sport/turystyka, 
edukacja, urząd. Ponadto opracowane zostaną: ortofotomapa dla terenu 
AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, 
ewidencja dróg i mostów dla uczestników projektu.

Przeniesienie danych do postaci cyfrowej pozwoli na łatwiejsze ich odszu-
kiwanie i weryfikowanie, a następnie aktualizowanie. Powiązanie z różnymi 
systemami (np. dane geodezyjne z ogłoszeniami o sprzedaży terenów pod 
inwestycje) skróci czas potrzebny do przetwarzania i analizowania danych. 
Udostępnienie większości danych umożliwi zmniejszenie zapytań o dostęp 
do informacji publicznej. Zaoszczędzi to czas i pieniądze użytkownikom sys-
temu, poprzez załatwienie większej ilości spraw on-line, bez konieczności wi-
zyty w urzędzie.
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Miasto Kalisz w 2019 roku było organem prowadzącym dla 49 oświatowych 
jednostek organizacyjnych, w tym dla:

7.5. Edukacja

Nauczyciele
dyplomowaniNauczyciele

mianowaniNauczyciele
kontraktowiNauczyciele

stażyści

etatów
w 2019 r.1.176

etatów
w 2019 r.50

etatów
w 2019 r.256

etatów
w 2019 r.540

1.218 24

średnia liczba uczniów
przypadająca na 1 oddział

liczba
uczniówSzkoła/ placówka

8.671 21szkoły podstawowe

5.906 26szkoły ponadgimnazjalne

313 5placówki specjalne

1.175

51

liczba
oddziałów

418

224

60

52 23kształcenie praktyczne

przedszkola

przedszkoli9 zespołów szkolno-
przedszkolnych4 szkół

podstawowych18

SP

zespołu
szkół1

liceów
ogólnokształcących5

ZS

specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych2

szkoły muzycznej
I i II stopnia

Centrum Kształcenia
Ustawicznego
i Praktycznego

zespołów szkół
ponadgimnazjalnych6

ZS

SP

LO

CKUiP

Poradni
Psychologiczno
-Pedagogicznej

Młodzieżowego
Domu Kultury

MDK

728 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę stypendium

szkolnego socjalnego od I-XII 2019

Stypendia wypłacone za 2019 rok

17 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę

zasiłku szkolnego od I-XII 2019

289 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na I semestr 2019

307 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na II semestr 2019
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W 2019 roku Miato Kalisz udzieliło dotacji na realizację zadań publicznych:

1. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bie-
żących kosztów utrzymania w latach 2019-2020

9 stycznia 2019 r. Miasto Kalisz zawarło umowę nr UA/7/WE/19 ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego Chorągwią Wielkopolską Hufcem Kalisz na „Prowa-
dzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów 
utrzymania w latach 2019-2020”. Umowę zawarto po przeprowadzeniu i roz-
strzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania. Za-
danie realizowane jest przez 2 lata, przeznaczono na nie kwotę 100.000,00 zł 
(po 50.000,00 zł na rok).

W 2019 roku w stanicy na bieżąco utrzymywano ład i porządek, przeprowa-
dzano konserwację sprzętu, pokrywano koszty utrzymania (m.in. opłaty za 
wodę, wywóz śmieci, nieczystości płynnych). Ze względów bezpieczeństwa, 
w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Kaliskim, przycięto część drzew oraz nasa-
dzono nowe. Przeprowadzono drobne remonty i naprawy, zakupiono sprzęt. 
Nieodpłatnie udostępniano stanicę kaliskim szkołom, placówkom i organi-
zacjom.

2. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich ty-
pach szkół w 2019 roku

4.01.2019 r. Miasto Kalisz zawarło umowę UA/1/WE/19 z Kaliskim Szkolnym 
Związkiem Sportowym na „Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego 
we wszystkich typach szkół w 2019 roku”. Umowę zawarto po przeprowa-
dzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania. Inwestycja realizowana była przez cały 2019 rok, przeznaczono na 
nią kwotę 120.000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania Kaliski Szkolny Związek Sportowy zorganizował 
i przeprowadził szereg imprez i rozgrywek sportowych w klasach IV-VI, VII-VIII 
i młodzieży ponadpodstawowej. Uczniowie brali udział m.in. w Igrzyskach 
Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie. Zorganizowano liczne roz-
grywki sportowe w wielu dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, 

piłka nożna, aerobik, biegi, lekkoatletyka, piłka siatkowa plażowa, pływanie, 
tenis stołowy, badminton. W zawodach wyłaniano reprezentacje szkolne, 
które brały udział w dalszych rozgrywkach rejonowych, wojewódzkich i ogól-
nopolskich. W czerwcu zorganizowano Kaliski Dzień Sportu Szkolnego z ce-
remoniałem olimpijskim.

Celem realizacji zadania było upowszechnienie sportu wśród dzieci i mło-
dzieży kaliskich szkół, zachęcenie do aktywności fizycznej, podniesienie po-
ziomu sprawności i udział we współzawodnictwie zgodne z zasadami fair 
play. Zachęcano także młodzież do aktywnego udziału przy organizacji za-
wodów i szkolono wolontariuszy.

3. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

W dniach 4 i 8.01.2019 r. Miasto Kalisz zawarło umowy nr UA/2/WE/19 i UA/6/
WE/19 na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Umowy 
podpisano po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji przedsięwzięcia. Zadanie realizowane było w czasie 
ferii zimowych od 11 do 27 stycznia 2019 r.

Na jego realizację Miasto przeznaczyło kwotę 25.000,00 zł. Zimowy wypo-
czynek dla 48 uczestników w Suche zorganizował Uczniowski Klub Sporto-
wy „Dziewiątka” OSRiR – Kalisz. Na ten cel Klub otrzymał od Miasta dotację 
w wysokości 14.500,00 zł. Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Kaliszu zorganizowało wypoczynek dla 20 uczestników w Kar-
paczu. Miasto przekazało Towarzystwu dotację w wysokości 6.119,00 zł.

4. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspar-
cie realizacji zadania publicznego – organizacji letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży, Miasto Kalisz zawarło 11 umów z organizacjami pozarządowymi. 
Zadanie realizowane było w czasie trwania wakacji w dniach od 21 czerwca 
do 31 sierpnia 2019 r. Na ten cel przeznaczono 125.000,00 zł.
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Letni wypoczynek zorganizowali: 5. Udział w programach rządowych:

Aktywna Tablica. Jego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w szczególności w zakresie posługiwania się Technologiami Informa-
cyjno-Komunikacyjnymi (TIK) w procesie kształcenia lub uczenia się; kształ-
towanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności 
pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów 
i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie w prak-
tyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych 
do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. W ramach pro-
gramu szkoły dokonują zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, np.: 
tablic lub monitorów indykatywnych czy projektów multimedialnych. 2019 rok 
był ostatnim okresem realizacji programu i w związku z tym z programu sko-
rzystała tylko Szkoła Podstawowa nr 23, która otrzymała 14.000,00 zł na za-
kup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych.

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania or-
ganów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwi-
jania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:

• Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu; Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 3 w Kaliszu – przyznano wsparcie w wysokości 12.000 zł,

• Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu – 
przyznano wsparcie w wysokości 12.000 zł.

uczestników
w Międzygórzu15Kaliskie Towarzystwo Szachowe zł4.200,94
uczestników
w Pobierowie64Uczniowski Klub Sportowy

„Dziewiątka” OSRiR-Kalisz zł24.623
uczestników
w Szklarskiej Porębie35Uczniowski Klub Sportowy

„Dziewiątka” OSRiR-Kalisz zł13.465
uczestników
w Lalikach42Parafia Rzymsko-Katolicka

Podwyższenia Krzyża Świętego zł5.000
uczestników
w Kołobrzegu45Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego

pw. św. Papieża Jana Pawła II zł5.300,21
uczestników
w Strużnicy71Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz zł22.187,50
uczestników
w Rowach40Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Kaliszu zł13.990

uczestników
w Jakubowicach28Kaliski Klub Kyokushin-kan

Karate David Club zł7.833
uczestników
w Pogorzelicy24Klub Sportowy Niepełnosprawnych

„START” w Kaliszu zł12.390
uczestników
w Międzyzdrojach20Kaliski Klub Sportowy

Kalisz Sp. z o.o. zł5.594

uczestników
w Wałdowie22Kaliski Klub Karate Kyokushinkai zł6.924

DOTACJA W WYSOKOŚCI
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2

liczba
zgłoszonych 

grup

30

przewidywana
liczba dziecinazwa szkoły

Zestawienie złożonych wniosków do SZS „Szkolny Klub Sportowy”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Dąbrowskiej

2 30Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego

2 38Szkoła Podstawowa nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

3 48Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego”

3 46Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

3 53II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

3 57Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej

3 50I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka

3 58III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

2 37Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

3 45Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

3 48Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kusocińskiego

1 20Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego

2 35Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

1 15Szkoła Podstawowa nr 21
im. Legionów Józefa Piłsudskiego

3 57Szkoła Podstawowa nr 16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

3 52Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami
Integracyjnymi im. S. Szolca-Rogozińskiego

1 20IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego

3 45
Szkoła Podstawowa nr 9

im. 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej 

3 52Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bohaterów Westerplatte

1 20Szkoła Podstawowa nr 14
im. Władysława Broniewskiego

2 40Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego

3 48Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza

liczba
zgłoszonych 

grup
przewidywana

liczba dziecinazwa szkoły
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kwota
wykonanej

dotacji

609.424,99 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Informacja o udzielonych w 2019 roku dotacjach dla placówek niepublicznych

Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk,
ul. Skalmierzycka 2a

 1.476.248,05 zł

403.458,20 zł

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,

al. Wojska Polskiego 29

 991,10 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami

specjalnymi „Edukal”, ul. Łódzka 149

 259.119,65 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

„Olanka”, ul. Fabryczna 1

586.686,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

„Olanka”, ul. Częstochowska 23a

258.142,50 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

im. św. Józefa, ul. Poznańska 26

200.846,00 złPrzedszkole nr 2 „Tęczowa Kraina”, ul. Park Miejski 1

1.481.352,44 złPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1 

709.678,61 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,
ul. Kordeckiego 3a 

992.122,36 zł

1.011.706,21 zł

Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej,
ul. Ostrowska 62

Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”,
ul. Krótka 9

379.057,49 złPrzedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

731.094,93 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”,
ul. Jarzębinowa 12

 650.422,48 złNiepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”,
ul. Babina 16

929.297,13 zł

średnia liczba
uczniów

w miesiącu

99

255

72

2

4

10

19

18

145

93

130

132

50

95

85

120Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”,
ul. Jana Długosza 15

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34 a

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
Filia ul. Częstochowska 145

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”,
ul. Lubelska 22/26

Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”,
ul. Robotnicza 5

Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”,
ul. Serbinowska 21

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”,
ul. Warszawska 8

Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”,
al. Wojska Polskiego 30

Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a

Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19a

Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”
z oddziałami specjalnymi, ul. Asnyka 6a

Niepubliczne Przedszkole „Kid’s Academy”,
ul. Polna 92/96

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”,
ul. Korczak 17

Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”,
ul. Wrocławska 51

Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”,
ul. Młynarska 20

Niepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk”,
ul. Skalmierzycka 2a

320.171,89 zł

799.708,30 zł

264.263,88 zł

959.776,00zł

1.049.713,31 zł

960.515,74 zł

743.504,52 zł

1.332.064,47 zł

1.133.603,13 zł

1.228.330,54 zł

682.344,16 zł

879.529,55 zł

 453.348,76 zł

420.798,94 zł

123.578,32 zł

183.703,31 zł

42

104

35

126

137

126

97

174

148

161

89

115

59

55

16

38
(przez 8 m-cy)

Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”,
ul. Park Miejski 1

kwota
wykonanej

dotacjinazwa dotowanego podmiotu

średnia liczba
uczniów

w miesiącu
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85.497,80 złPrzedszkole „Kolorowy Wiatraczek”,
ul. Złota 94

174.308,40 zł
Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,

ul. Harcerska 1 – gimnazjum

158.814,32 zł

105.659,16 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
im. św. Józefa, ul. Poznańska 26 – gimnazjum

2.121.386,76 złZespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144a

 239.353,52 złTechnikum TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,

al. Wojska Polskiego 29 – gimnazjum

21

45
(przez 8 m-cy)

27

12
(przez 8 m-cy)

260

88
(przez 4 m-ce)

261.179,92 złPolicealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
ul. Rzemieślnicza 6

154

196.769,40 złPolicealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”,
ul. Rzemieślnicza 6 

409.003,62 zł
Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”,

al. Wolności 25

98.225,17 zł

298.549,11 zł

Policealna Szkoła TEB Edukacja,
pl. św. Józefa 12

Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja,
pl. św. Józefa 12

115.481,84 złStudium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych,
pl. św. Józefa 12

54.147,69 złSzkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji,
al. Wolności 12

661.114,71 złMedyczna Szkoła Policealna
Kaliskie Centrum Edukacji, al. Wolności 12

391.637,44 złSzkoła  Policealna Cosinus Plus, ul. Majkowska 11

319.295,47 zł

150.737,86 zł

Medyczna Szkoła Policealna Cosinus, ul. Majkowska 11

Plus – Szkoła Policealna, ul. Górnośląska 60-62

328.493,24 zł

35

64

48

46

14

27

87

154

49

63

52
Plus – Medyczna Szkoła Policealna,

ul. Górnośląska 60-62

kwota
wykonanej

dotacjinazwa dotowanego podmiotu

średnia liczba
uczniów

w miesiącu

107.526,36 zł

132.156,74 złZaoczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych „Cosinus Plus”, ul. Majkowska 11

186.112,58 złLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”,
ul. Rzemieślnicza 6

69.995,24 zł

253.011,06 zł
Specjalne Niepubliczne Technikum

Informatyczne św. Józefa, ul. Poznańska 26

66.467,64 złNiepubliczne  Przedszkole „Radosne Przedszkole”,
ul. Wrocławska 51

736.826,79 zł

1.800.490,68 zł

Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”
z oddziałami specjalnymi, ul. Asnyka 6a

Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,
ul. Kordeckiego 3a 

64.558,19 zł
Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”,

al. Wojska Polskiego 30

31.642,56 zł
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a 

88.381,04 złNiepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

3.955,32 złPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1

Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Górnośląska 60-62

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko,
ul. Łódzka 10

106.239,07 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami

specjalnymi „Edukal”, ul. Łódzka 149

37.280,08 zł

6.592,20 zł

Niepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk”,
ul. Skalmierzycka 2

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole
„Rainbow”, ul. Jana Długosza 15

95.125,49 zł

17

119

178

69

17

2

14

47

2

2

2

1
(przez 3 m-ce)

2

1
(przez 8 m-cy)

1
(przez 5 m-cy)

3
Prywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”,

ul. Skalmierzycka 2a

kwota
wykonanej

dotacjinazwa dotowanego podmiotu

średnia liczba
uczniów

w miesiącu
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417.877,36 zł

11.314,68 złSzkoła Policealna Cosinus Plus, ul. Majkowska 11 

11.314,68 złMedyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja,
pl. św. Józefa 12

22.629,36 zł

4.715,84 zł
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko, 

ul. Łódzka 10

14.421,04 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego

Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,
al.Wojska Polskiego 29

359.595,65 zł

35.642,58 zł

Zespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144a

Technikum TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

263.310,72 złSpecjalny Ośrodek Wychowawczy
im. św. Alojzego Orione, ul. Kościuszki  24

167.649,71 zł
Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,

ul. Kordeckiego 3a (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

23.677,18  złNiepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

1.909,45 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

z oddziałami specjalnymi „Edukal”, ul. Łódzka 149

Policealna Szkoła TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami
specjalnymi „Edukal”, ul. Łódzka 149

 763,78 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole
„Rainbow”, ul. Jana Długosza 15

337.346,52 zł

2.721.572,28 zł

7

3*

3*

6*

1
(przez 4 m-ce)

1
(przez 8 m-cy)

7

2
(przez 4 m-ce)

11
(przez 8 m-cy)

37

5

2
(przez 3 m-ce)

1
(przez 2 m-ce)

40

51

Zespół Szkół Technicznych w Kaliszu,
ul. Złota 144a – internat

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Dom Miłosierdzia św. Józefa, ul. Poznańska 26

kwota
wykonanej

dotacjinazwa dotowanego podmiotu

średnia liczba
uczniów

w miesiącu

* uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych

plan na 2019

3.598.348,40 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Placówki prowadzone przez Miasto Kalisz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,
ul. 3 Maja 16

4.067.945,45 zł

3.462.809,30 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Tuwima 4

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego,
ul. Ciasna 16

2.917.215,85 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej,

ul. Polna 17

2.646.949,70 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza,

ul. Chełmska 18

5.390.080,15 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza,

ul. Robotnicza 5

5.486.824,95 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów

Westerplatte, ul. Serbinowska 22 a

3 693 171,75 złSzkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty
Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13

5.619.458,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej,

ul. Karpacka 3

2.969.376,40 złSzkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego,
ul. Pomorska 7

3.633.928,70 zł

4.611.547,30 zł

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Długosza 14

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Władysława Broniewskiego, ul. Mickiewicza 11

7.012.780,10 złSzkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13-15

8.267.218,28 zł
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Bronisława Koszutskiego,
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

9.144.036,56 złSzkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Podmiejska 9a

liczba
uczniów

352

431

296

243

262

584

651

372

575

265

365

515

638

825

784
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plan na 2019

5.490.877,60 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19,
ul. Budowlanych 2

960.076,35 zł

1.418.029,45 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny,

ul. Poznańska 79

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Eligiusza Kor-Walczaka, ul. Sulisławicka 108-110

3.689.454,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka,

ul. Grodzka 1

6.562.882,61 zł
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,

ul. Szkolna 5

5.886.946,98 zł
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,

ul. Kościuszki 10

4.065.481,47 zł
IV Liceum Ogólnokształcące

im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Widok 96

2.950.620,00 złV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego,
ul. Piskorzewie 6

4.380.115,00 złZespół Szkół Ekonomicznych, ul. Legionów 6

5.428.164,00 złZespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11/13

3.633.928,70 zł

8.079.022,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Długosza 14

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

4.321.783,00 złZespół Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 18

5.418.913,00 złZespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
ul. Częstochowska 99

3.797.713,00 złZespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru,
ul. Wąska 13

liczba
uczniów

114

-

86

502

764

762

416

133

504

416

365

669

417

756

360

4.473.425,00 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,
ul. Kordeckiego 17a

105

plan na 2019

5.145.288,35 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
ul. Kordeckiego 19

3.156.002,65 zł

2.162.548,05 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
ul. Wykopaliskowa 45

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

3.419.182,75 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. św. Michała 1

3.574.556,05 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,

ul. Kordeckiego 34

7.141.123,20 zł
Zespół Szkół nr 9,

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 22-24

1.053.460,00 złPubliczne Przedszkole nr  1, ul. Pułaskiego 52

1.056.497,00 złPubliczne Przedszkole nr 9, ul. Handlowa 4

853.057,00 złPubliczne Przedszkole nr 12 „Koszałka Opałka”,
ul. Bankowa 5

1.326.918,00 złPubliczne Przedszkole nr 18 „Chatka Puchatka”,
ul. Serbinowska 5a

1.513.916,00 zł

839.149,00 zł

Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami
Integracyjnymi „Razem”, ul. Widok 98a

Publiczne Przedszkole nr 20, ul. Chełmska 6

1.568.114,00 złPubliczne Przedszkole nr 27 „Radość”, 
ul. Wł. Reymonta 29

1.076.054,00 złPubliczne Przedszkole nr 28 „Bajka”, ul. Cmentarna 1-3

1.574.016,00 złPubliczne Przedszkole nr 30 „Krasnala Hałabały”,
ul. Legionów 29

liczba
uczniów

128

298

152

278

369

626

96

87

75

125

116

73

157

100

125

4.201.788,00 złCentrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,
ul. Handlowa 9

1.175

2.098.616,00 złMłodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego,
ul. Fabryczna 13-15

-

3.983.750,00 złPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
pl. Jana Pawła II

311

2.472.712,00 złPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1,
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

-
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Powierzenia na stanowisko dyrektora przedszkola, szkół 
i placówki

Od 1 września 2019 r.:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu – Beata Zalewska, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu – Joanna Patrzykąt,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu – Katarzyna 
Garnuszewska,

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu – Izabela Kurek,

5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kali-
szu – Agnieszka Wańka,

6. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolca-
-Rogozińskiego w Kaliszu – Kinga Pisula,

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu – Żaneta Kowalska

Od 1 lipca 2019 r.:

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu – Agnieszka Korotczuk.

Od 1 sierpnia 2019 r.:

9. Publiczne Przedszkole nr 27 „Radość” w Kaliszu – Beata Kulawinek.
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7.6. Kultura i sport, program ochrony 
zabytków

Obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza
W 2019 roku przypadła 120. rocznica urodzin prof. Tadeusza Kulisiewicza. 
W związku z tym wydarzeniom, które odbyły się w naszym mieście, patro-
nował znany grafik i rysownik. Komitet obchodów tworzyli przedstawiciele 
ogólnopolskich i kaliskich instytucji kultury, edukacji i nauki. Miasto współ-
pracowało z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacją Nagrody 
i Stypendia Tadeusza Kulisiewicza, założoną przez artystę i działającą do dziś. 
W konkursie na logo Roku, jury wybrało dzieło Mateusza Frąszczaka, ucznia 
IV klasy Liceum Plastycznego w Kaliszu. 

Na program obchodów złożyło się szereg wydarzeń, a jednym z ważniejszych 
jego punktów było podsumowanie w Kaliszu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Grafika 2019. Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”, a także między-
narodowa konferencja popularno-naukowa poświęcona pamięci Tadeusza 
Kulisiewicza pt. „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po dru-
giej wojnie światowej w Europie Środkowej; sztuki wizualne, władza, propa-
ganda kulturowa”. Odbyły się liczne spotkania, konkursy plastyczne i wysta-
wy m.in. prac uczniów i studentów, projekt „Postój ze Sztuką” (Galeria Sztuki 
im. Jana Tarasina), akcja sitodrukowa „Kulis na koszulki” i wystawa plenerowa 
„Tadeusz Kulisiewicz, artysta z Kalisza” (MOZK). 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przygotowało bibliofilskie wydanie ry-
sunków „Z kaliskiego szkicownika Tadeusza Kulisiewicza”, w oprawie ręcznie 
szytej oraz w cyklu „Kaliszanie” wydało książkę „Tadeusz Kulisiewicz (1899-

7.6.1. Wydarzenia kulturalne

1988): rysownik, grafik, kaliszanin” pod redakcją Anny Tabaki. Punktem kulmi-
nacyjnym Roku były obchody 120. urodzin wybitnego artysty, które prypadają 
13 listopada. W Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza odbyły się 
premiera katalogu pt. „Tadeusz Kulisiewicz. 120 na 120” oraz wernisaż wysta-
wy pt. „Mistrz i uczniowie. Tadeusz Kulisiewicz i tradycje warszawskiej grafiki 
warsztatowej”.

Przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa
W 2019 r. zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury 
i ochrony dziedzictwa. Były wśród nich najważniejsze cyklicznie imprezy kul-
turalne, wpisane do kalendarza wydarzeń kulturalnych takie jak:

• 41. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,

• 59. Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej,

• 46. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, 

• 26. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”,

• 13. Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”,

• XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowe j i Kameralnej „Kaliskie 
Forum Organowe”, 

• Narodowe Czytanie - Nowele Polskie,

• Noc Kultury, Noc Muzeów, Noc Bibliotek,

• XXVII Europejskie Dni Dziedzictwa „Polski Splot – Kaliski Splot”, 

• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – III Wieczory 
Organowe 2019 r.,

• Festiwal Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej „Shalom”,

• II Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Viva Calisia” – Kalisz 2019,

• Sacrosong XXX Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej,

• 9. Festiwal Gitary Akustycznej Fingerstyle,

• Koncert „Whitney Houston Symfonicznie” w ramach Święta Rzeki Prosny,

• Wielki Koncert Plenerowy: „Pod Niebem Kalisza” Kayah-wokal, Accorinet 
Klezmer Band,
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• Koncert plenerowy Open Air Gala – Przeboje muzyki operowej, Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej,

 • Koncert na zakończenie obchodów roku Adama Asnyka w Kaliszu,

• A-Kumulacje 2019 – Kaliskie Biennale Sztuki, 

• Z cyklu Prezydent Miasta Kalisza zaprasza: Piotr Wilhelmi z Grudziądza, 
Pobożność i Radości Intelektu – koncert w wykonaniu Zespołu Ars Cantus, 

• 17. Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta 
Miasta Kalisza,

• Cykl koncertów „Muzyczny Rynek”,

• Kino letnie,

• IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej,

• XI Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych,

• XII Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski,

• XII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski,

• XVI Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej,

• XX Biesiada Piastowska – rycerskie wesele na Zawodziu,

• Multi Art Festival,

• „Święto Ulicy Niecałej”,

• Akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych pod hasłem: „Zostań 
Supermolem Bibliotecznym”,

• Rodzinne Weekendy na Zawodziu,

• III edycja wydarzenia „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Za-
gorzynka” pod tytułem „Słowem spinam brzegi dwa”,

• Cykl koncertów w budynku dworca PKP,

• I Dni Księstwa Kaliskiego,

• Jarmark Wielkanocny,

• Prawykonanie Oratorium o św. Józefie Kaliskim w ramach XXVI Wielko-
polskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum Festival”, 

• Festiwal Weekendu „We can do!” w ramach Święta Miasta Kalisza,

• Zwiedzanie miasta zabytkowymi autobusami na trasach: „Kalisz Pia-
stowski”, „Kalisz Wojenny”,

• Bicie Rekordu Polski w ilości tańczących Tango Argentino.

Międzynarodowy Bieg Uliczny im. Klaudiusza Ptolemeusza
6 października 2019 roku odbył się 39. Międzynarodowy Bieg Uliczny im. Klau-
diusza Ptolemeusza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. 
W biegu głównym, na dystansie 10 km, zmierzyły się 942 osoby a jego zwycięz-
cą, po raz siódmy, został Artur Kozłowski.

Jak co roku obok biegu głównego przeprowadzono również biegi dziecięce i mło-
dzieżowe, w których udział wzięło około 1000 młodych adeptów sportu – tzw. Mini 
Ptolemeusz dla przedszkolaków oraz Mały Ptolemeusz dla uczniów szkół.

Święto Rzeki Prosny i Calisia Triathlon 2019
Od 30 sierpnia do 1 września kaliszanie obchodzili pierwsze Święto Rzeki Pro-
sny. Zorganizowanych zostało wiele wydarzeń: koncerty, pokazy, defilady, 
zawody sportowe, którym towarzyszyły liczne atrakcje na stadionie m.in. in-
struktaż nordic walking, rywalizacja dzieci czy flyboard.

W ramach Święta Rzeki Prosny odbyły się zawody Calisia Triathlon. W przed-
sięwzięciu uczestniczyło 600 zawodników z całej Polski.

Żyj zdrowo na sportowo – kaliszanie poznali ofertę kaliskich 
klubów sportowych
8 września ponad 20 kaliskich klubów sportowych zaprezentowało się na pły-
cie Głównego Rynku w Kaliszu podczas wydarzenia pod nazwą „Żyj zdrowo na 
sportowo”. Kaliszanie w każdym wieku mogli zapoznać się z działalnością rodzi-
mych klubów sportowych w jednym miejscu, zapisać się na zajęcia oraz skorzy-
stać z szeregu atrakcji, np. spotkań tematycznych, zabaw i możliwości poznania 
mistrzów kaliskiego sportu. Nie obyło się też bez pamiątkowych zdjęć i licznych 
autografów. Niespotykana dotąd formuła imprezy cieszyła się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców miasta i pasjonatów różnych dyscyplin sportowych.

7.6.2. Wydarzenia sportowe 
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XXX Konwencja Trenerów Tenisa 
W dniach 27-28 kwietnia 2019 r. w Hali Tenisowej PWSZ po raz pierwszy w Ka-
liszu odbyła się XXX Konferencja Trenerów Tenisa oraz warsztaty szkoleniowe 
w ramach Narodowego Programu Upowszechniania Tenisa. W imprezie, któ-
rej tematem przewodnim było zintegrowane podejście do nauczania oraz 
treningu, uczestniczyło ponad dwieście osób.

Gwiazdą tegorocznej konferencji był Ruben Neyens – jeden z najlepszych na 
świecie specjalistów zajmujących się treningiem zintegrowanym oraz spraw-
nościowym, zarówno w odniesieniu do młodych tenisistów jak i zawodników 
wyczynowych.

Organizatorami wydarzenia byli wspólnie: Miasto Kalisz, Polski Związek Teni-
sowy, Akademia Trenerów Tenisa oraz PWSZ Kalisz. Partnerem akcji był KKS 
Włókniarz 1925 Kalisz Sekcja Tenisa.

Kalisz gospodarzem zmagań o Superpuchar
Mecz o koszykarski Superpuchar Polski Anwil Włocławek vs. BM Stal Ostrów 
Wielkopolski rozegrano w hali Kalisz Arena 25 września 2019 r. Aktualny mistrz 
kraju Anwil Włocławek walczył ze zdobywcą Pucharu Polski – ostrowską Stalą. 
Koszykarze Anwilu byli znacznie skuteczniejsi i zdobyli trofeum.

Kolejny mecz o Superpuchar, tym razem w piłce siatkowej, kaliszanie mogli 
obejrzeć w hali Kalisz Arena już 6 października.

W pojedynku o Superpuchar Polski im. Andrzeja Niemczyka walczyły dwa uty-
tułowane zespoły, jednak trofeum trafiło do siatkarek Chemika Police, które 
pokonały mistrza Polski ŁKS Commercecon Łódź 3:0. Wydarzeniu towarzyszył 
szereg atrakcji, również tych związanych z obchodami 15-lecia Ligi Siatkówki 
Kobiet. Na parkiecie Areny zaprezentowały się zawodniczki wszystkich drużyn 
rywalizujących w LSK, a wśród nich także reprezentantki Energi MKS Kalisz. 
Podczas imprezy można też było spotkać siatkarki, które przed laty osiągały 
sukcesy z kaliskim Augusto, czy Winiarami: Małgorzatę Niemczyk – córkę pa-
trona Superpucharu Polski, Annę Werblińską czy Annę Witczak.

I Otwarty Turniej w Gimnastyce Artystycznej Grup Rekre-
acyjnych „Christmas Talents”
Pierwsza tego typu impreza w Kaliszu odbyła się 14 grudnia w hali Arena, 
wzięło w niej udział 130 gimnastyczek z Polski i Ukrainy, w wieku od 5 do 17 lat. 
Miasto Kalisz reprezentowało 25 zawodniczek, tj. 16 z KKS Włókniarz Kalisz 
1925 i 9 z Akademii Sportu Spartakus. Organizator imprezy – KKS Włókniarz 
1925 Kalisz – planuje nadać wydarzeniu charakter cykliczny. Turniej wywarł 
ogromne wrażenie na publiczności.

Towarzyski mecz reprezentacji Polski i Holandii do lat 20 
w piłce nożnej
14 października na Stadionie Miejskim w Kaliszu rozegrany został towarzyski 
mecz piłki nożnej między reprezentacjami do lat 20 Polski i Holandii. Wyda-
rzenie zgromadziło na trybunach tysiące kaliszan, którzy kibicowali biało-
-czerwonym. Mimo głośnego dopingu, reprezentanci Polski przegrali 1:2.

Ponadto zrealizowano inne przedsięwzięcia sportowe: 

Bieg Świętojański oraz Wigilijny „Od zmierzchu do świtu”, zawody w kolar-
stwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Ko-
larski w Kaliszu, Spływ Twardzieli Rzeką Prosną im. Jana Pasia, „Play and Fly” 
– rozgrywki Super Game e-sport, Mistrzostwaa Polski w kolarstwie szoso-
wym jazda na czas dwójek i drużyn, wyścig kolarski „Hellena Tour”, III Turniej 
Piłkarski Trzynastka CUP 2019, IV Olimpiada Przedszkolaków „Mały Kalisza-
nin”, II Półmaraton „Szlakiem Bursztynowym”, Turniej Tenisowy z gwiazdami, 
13. Turniej Grześki Kaliski Streetball, Turniej Szczypiorno CUP Kalisz Arena 2019 
oraz Charytatywny Mecz Gwiazd Polskiej Siatkówki.
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Zakończony został projekt „Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytko-
wego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na 
potrzeby organizacji działań kulturalnych” realizowany przez Parafię Ordy-
nariatu Polowego św. Wojciecha i św. Stanisława przy ul. Kolegialnej 2 w Ka-
liszu w latach 2018-2019.

Wartość realizowanego projektu to 6.209.873,95 zł, w tym dofinansowanie 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, wyniosło 5.278.392,84 zł, a z budżetu Kalisza Parafia otrzymała w la-
tach 2018-2019 dotacje w kwocie 950.000,00 zł (w roku 2018 z 250.000,00 zł, 
a w 2019 r. 700.000,00 zł.) 

W ramach projektu, w latach 2018-2019 w kościele wykonano: konserwację 
tynków elewacji bocznych, naprawę i konserwację okien oraz wykonanie 
szklenia ochronnego, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę instala-
cji c.o., prace remontowo-konserwatorskie przy posadzce w nawie głównej, 
konserwację ołtarza głównego, ścian i sklepień wewnątrz budynku, sztuka-
terii, zabytków ruchomych – elementów drewnianych, a także konserwację 
empory.

7.6.3. Ochrona i opieka nad zabytkami
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7.7. Środowisko 

1. Program ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na 
prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2022
Podstawą opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 był art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. 
zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy 
obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie z ww. usta-
wą Prezydent Miasta Kalisza w celu realizacji polityki ekologicznej państwa 
sporządza program ochrony środowiska. Naczelną zasadą przyjętą w pro-
gramie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia zharmonizo-
wany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środowiska. 
W związku z tym, nadrzędnym celem programu jest rozwój gospodarczy mia-
sta przy poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Cele opisane w programie: 

• poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego i utrzymanie norm 
emisyjnych wynikających z ustawodawstwa – realizowana w szczególno-
ści na podstawie programu ochrony powietrza opisanego w dalszej części,

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód, a także zwią-
zanych z nimi ekosystemów oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości 
wody do picia. Zadanie realizowane poprzez przebudowę i bieżące utrzy-
manie wylotów kanalizacji deszczowej będących we władaniu miasta; dota-
cje na likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przy-

7.7.1. Programy ochrony środowiska

łączanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej (zasady udzielania dotacji 
określone zostały w Uchwale Nr XXXI /397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych, realizowanych przez 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sek-
tora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi); kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania dowo-
dów na wywóz nieczystości ciekłych z bezodpływowych zbiorników, 

• racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. To 
cele realizowane poprzez uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych; nakazywanie przy projektowaniu nowej zabu-
dowy wymogu selektywnego zbierania odpadów; mobilne punkty zbie-
rania odpadów niebezpiecznych prowadzone w ramach systemu gospo-
darowania odpadami na terenie miasta, 

• ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,

• ochrona i zachowanie zasobów przyrody w tym zieleni miejskiej, 

• zachowanie odpowiedniego poziomu lesistości miasta i ochrona eko-
systemów leśnych,

• zabezpieczenia miasta przed powodzią, realizowane między innymi po-
przez regulacje i utrzymanie w należytym stanie cieków Krępica i Piwo-
nia oraz rowów odwadniających; nakazywanie przy projektowaniu no-
wej zabudowy wymogu zwiększania miejscowej retencji wód opadowych 
i roztopowych, by możliwie największa ilość wód pozostawała na terenie 
inwestycji,

• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształto-
wanie postaw i zachowań proekologicznych, realizowane poprzez akcje, 
festyny i spotkania edukacyjne.

24 podmioty 45.889,55 zł
kwota dofinansowania

Dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do kanalizacji
(z budżetu Miasta Kalisza za 2019 r.)



108Raport o stanie gminy za rok 2019 • Kalisz

2. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, pyłu 
PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integral-
ną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakre-
sie pyłów, Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla 
strefy miasto Kalisz
„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz B(a)P dla 
strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótko-
terminowych w zakresie pyłów” oraz „Program ochrony powietrza w zakresie 
ozonu dla strefy miasto Kalisz” opracowany jest na podstawie uchwał Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji do powietrza poprzez m.in. oczyszczanie ulic, zmianę syste-
mu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, olejowe, miejski sys-
tem ciepłowniczy, elektryczne, pompa ciepła), podłączanie mieszkańców do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta, 
rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym, termo-
modernizację budynków mieszkalnych. Program szczegółowo określa koszty 
związane z ww. działaniami. Z analizy informacji zbieranych do wykonania Pro-
gramu Ochrony Powietrza można stwierdzić, że miasto każdorocznie (również 
w 2019 r.) w dużej mierze realizuje działania w celu poprawy jakości powietrza. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza 
w 2019 r. podejmował działania związane z ochroną środowiska, które zmie-
rzały do poprawy jakości powietrza, w związku z tym przeprowadzonych zo-
stało 266 kontroli w 255 obiektach, dotyczących zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na ekologiczne. Kontrolowane były zarówno osoby fizyczne jak 
i prawne, a oceniana była poprawność dokonania zmiany systemu ogrzewa-
nia z węglowego na ekologiczne,tj: na elektryczne, gazowe, olejowe, z miej-
skiego systemu ciepłowniczego lub na pompę ciepła. Dotacja realizowana 
była w całości ze środków budżetu Miasta Kalisza i wyniosła około 1.450 mln zł. 
Łącznie dotowani zlikwidowali 411 źródeł ogrzewania paliwem stałym, takich 
jak: piece kaflowe, kominki, kotły centralnego ogrzewania i kuchnie węglowe. 
Zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale Nr XXXI /397/2016 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określania zasad udziela-
nia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych, 

realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiato-
wymi osobami prawnymi. 

3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Kalisza
Podstawowym celem programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Kalisza, a przez to wyeliminowanie szkodliwe-
go wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Miasto 
Kalisz zakłada usunięcie całej ilości azbestu do 2032 roku zgodnie z obowią-
zującym planem. W związku z tym program zakłada realizację szeregu za-
dań. Wyznaczoną politykę usuwania wyrobów zawierających azbest należy 
przeprowadzić według harmonogramów, wyszczególnionych w kolejnych 
rozdziałach. W harmonogramach uwzględniono kolejność wykonywania 
oraz wskazano odpowiedzialność jednostek, podmiotów za zrealizowanie 
poszczególnych zadań. W programie założono następujące zadania: 

• inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 
zawierających azbest – inwentaryzacja została już przeprowadzona,

• edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków do-
tyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 
bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania – realizowane poprzez 
ulotki informacyjne dla mieszkańców,

• mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających 
azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej – miasto finansuje 
usuwanie wyrobów zawierających azbest na podstawie złożonych wniosków,

• mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest – ulotki informacyjne dot. usuwania wyrobów zawie-
rających azbest,

255
skontrolowanych
obiektów

411
zlikwidowanych
źródeł ogrzewania

1.450 mln zł
kwota dofinansowania
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• odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot miesz-
kaniowych, jednostek budżetowych i innych – miasto finansuje usuwanie wyrobów 
zawierających azbest na podstawie złożonych wniosków przez osoby fizyczne,

• udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkanio-
wym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów 
zawierających azbest – miasto finansuje usuwanie wyrobów zawierających 
azbest na podstawie złożonych wniosków przez osoby fizyczne,

• przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Miasta na realizację 
programu – w 2019 roku 100% środków przeznaczonych na usuwanie odpa-
dów zawierających azbest pochodziło z budżetu Miasta,

• bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego reali-
zacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

4. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do 2030
Celem nadrzędnym planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 
jest ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu.

Cele strategiczne planu adaptacji są następujące:

• uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce roz-
woju miasta,

• przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza,

• wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia 
adaptacyjnego,

• adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – two-
rzenie warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców,

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych 
zjawisk hydrologicznych i klimatycznych.

Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu został uchwalony przez Radę 
Miasta Kalisza 24 października 2019 r.

5. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Program realizowany jest na podstawie V Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i został opracowany dla aglomeracji 
Kalisz, która wyznaczona jest Uchwałą nr XXIII/650/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. Do aglomeracji Kalisz należą tereny objęte systemem ka-
nalizacji zbiorczej, zakończonej oczyszczalnią ścieków w Kucharach, w gmi-
nie Gołuchów. KPOŚK został opracowany dla wszystkich gmin wchodzących 
w skład aglomeracji (tj. Kalisz, Nowe Skalmierzyce, część gmin: Opatówek, 
Gołuchów, Godziesze Wielkie). Celem programu jest ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczonych ścieków oraz ochrona środowiska wod-
nego przed ich niekorzystnymi skutkami. Z programu wynika, że większość 
mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej, kilka tysięcy z bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości ciekłe, natomiast najmniejsza liczba, bo zaledwie 
kilkaset, posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gminy prowadzą kon-
trole nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezod-
pływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencję 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2019 zmodernizowano i wybudowano nowe odcinki sieci kanalizacyjnej, sani-
tarnej i ogólnospławnej. Podłączono do sieci kanalizacyjnej nowych mieszkańców. 
Poniesiono koszty na zbiorcze systemy kanalizacyjne, w tym związane z wykona-
niem dokumentacji projektowej, z wybudowaniem i modernizacją sieci kanaliza-
cyjnej. Z uzyskanych wyników można stwierdzić, że ponad 95% rzeczywistej liczby 
mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej, co spełnia założenia V AKPOŚK.

49liczba złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków
na usunięcie azbestu

68.591,00 Mgliczba usuniętych wyrobów zawierających azbest

27.385,97 złkwota wydana na demontaż, w tym transport
i unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta Kalisza
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Bądźmy ECO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna 
mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz 
organizację festynu
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy 
nr 1323/U/400/398/2019 z dnia 5.08.2019 r.

Przedsięwzięcie „Bądźmy ECO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna miesz-
kańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu” miało 
na celu zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji, potrzeby segregacji odpa-
dów i powtórnego ich wykorzystania, poznanie  zasad postępowania z od-
padami, walki ze smogiem, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz ogólnych zasad dbania o środowisko.

W ramach projektu zorganizowano 5 tematycznych konkursów dla przed-
szkolaków, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz mieszkańców Kalisza:

• na strój z materiałów wtórnych „Energia wody, słońca i wiatru” – skie-
rowany do dzieci z kaliskich przedszkoli, którego celem była promocja od-
nawialnych źródeł energii oraz poznanie możliwości wykorzystania mate-
riałów wtórnych, 

• plastyczny „Robimy skok na smog” – skierowany do dzieci ze szkół 
podstawowych z klas I – III, dzięki któremu zwrócono uwagę uczniów na 
problem związany z zanieczyszczeniem powietrza, źródło oraz możliwości 
zapobiegania,

• na przedstawienie teatralne wg własnego pomysłu – skierowany do 
dzieci ze szkół podstawowych z klas IV – VIII, którego celem była eduka-
cja w zakresie zanieczyszczeń powietrza oraz segregacji odpadów, 

7.7.2. Gospodarka Komunalna i Zieleń 
Miejska

• plastyczny „ECO ART – sztuka z wykorzystaniem surowców wtórnych” 
– skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem 
było nakłonienie uczestników do szerszego spojrzenia na środowisko 
przyrodnicze oraz poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania su-
rowców wtórnych. 

• „Zielony Kalisz” na najładniejsze i najbardziej oryginalne: balkon, loggie, 
parapety, ogródki i działki, konkurs skierowany był do kaliskich przedszko-
li oraz mieszkańców Kalisza, przyczynił się do inicjowania i promowania 
działań tych osób na rzecz poprawy estetyki miasta i utrwalenia wize-
runku Kalisza jako miasta zieleni. Łącznie udział w konkursie wzięło około 
150 osób (zgłoszono 96 obiektów). Podsumowanie konkursu oraz wręcze-
nie nagród nastąpiło podczas uroczystego spotkania w ratuszu 26 wrze-
śnia 2019 r. Jest to zdaniem uczestników najpiękniejszy konkurs w najstar-
szym polskim mieście. Była to już 25. edycja konkursu „Zielony Kalisz”.

Podsumowanie konkursów, prezentacja prac oraz wręczenie nagród nastą-
piło podczas ekologicznego festynu. W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy 
Kalisza, którzy dzięki różnym atrakcjom i animacjom zostali włączeni w edu-
kację ekologiczną.

Koszty projektu:

Środki własne: 20.880,32 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 31.320,49 zł

Razem: 52.200,81 zł
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ECO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna miesz-
kańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji
Przedsięwzięcie, zrealizowane przez Miasto Kalisz, miało na celu: uświado-
mienie odbiorcom publikacji faktu, że mają wpływ na stan środowiska natu-
ralnego, wpajanie dzieciom potrzeby ochrony środowiska, poznanie metod 
segregacji śmieci, znajomość głównych źródeł niskiej emisji i walki ze smo-
giem, pokazanie w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy 
mogą wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

Projekt zakładał opracowanie i wydanie publikacji skierowanych do różnych 
grup mieszkańców Kalisza tj. do przedszkolaków, młodzieży szkolnej oraz do-
rosłych.

Każda z opracowanych publikacji swą treścią i problematyką oraz formą 
przekazu dostosowana została do adresata, tj. dla najmłodszych odbiorców 
– przedszkolaków oraz młodszych dzieci w wieku szkolnym, w celu kształ-
towania ich proekologicznych postaw i rozbudzania wrażliwości i odpowie-
dzialności za środowisko naturalne.

Komiks osadzony w realiach Kalisza wskazuje na zasady i korzyści wynikają-
ce z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz porusza tematykę niskiej 
emisji – uczy co to jest smog oraz ukazuje przyczyny powstawania smogu 
w miastach. Grupa odbiorców: dzieci i młodzież szkolna klasy IV-VIII.

Bajka osadzona w realiach Kalisza, także wskazuje na zasady i korzyści wy-
nikające z segregacji odpadów ich przetwarzania oraz porusza tematykę 
niskiej emisji – uczy co to jest smog oraz ukazuje przyczyny powstania smo-
gu w miastach.Grupa odbiorców: przedszkolaki oraz młodsze dzieci w wieku 
szkolnym – klasy I-III.

Poradnik o tematyce segregacji i postępowania z odpadami, w tym z azbe-
stem, przeciwdziałania niskiej emisji. Zawiera m.in. informacje na temat wy-
korzystywania odnawialnych źródeł energii, likwidacji przestarzałych pieców 
węglowych, energooszczędnego budownictwa, w tym termomodernizacji 
budynków. Grupa odbiorców: dorośli mieszkańcy Kalisza oraz młodzież szkół 
średnich.

Zbiór zagadek i rebusów o tematyce przedstawiającej korzyści z dbania 
o środowisko i korzyści ekonomiczne, jakie daje wykorzystywanie odna-

wialnych źródeł energii, jakimi było zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna 
odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach oraz rozwijanie wrażli-
wości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia. 
Ponadto porusza tematykę postępowania z odpadami, w tym segregację 
odpadów komunalnych i ich recykling oraz podniesienie poziomu świado-
mości w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie proble-
mu niskiej emisji. Grupa odbiorców: dzieci i młodzież szkolna klasy IV-VIII.

Kolorowanka o tematyce związanej z postępowaniem z odpadami, niską 
emisją i odnawialnymi źródłami energii. Grupa odbiorców: przedszkolaki oraz 
młodsze dzieci w wieku szkolnym – klasy I-III.

Koszty projektu:

Środki własne: 9.938,40 zł

Dotacja z WFOŚiGW: 14.907,60 zł

Razem: 24.846,00 zł
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Zieleń Miejska – wykonane nasadzenia w 2019 roku W 2019 r. dzięki współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na 
terenie Kalisza, nasadzono dodatkową zieleń:

W Parku Rodziny Wiłkomirskich na rabacie różanej znajdującej się przed bu-
dynkiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura 
w Kaliszu wymieniono stare krzewy róż na nowe sadzonki – łącznie 300 sztuk 
róży wielkokwiatowej. Łączny koszt zadania 7.452 zł.

kwiatów
i bylin35.089

drzew70 krzewów567

łączna liczba wszystkich
nasadzeń zieleni w 2019 r.35.726

m.in.
lipa drobnolistna, klon pensylwański, 
klon pospolity, jarząb szwedzki, wiśnia 
pospolita, olsza czarna, brzoza 
brodawkowata, jesion wyniosły, grab, 
dąb szypułkowy, in.

m.in. 
trzmielina Fortune’a, sosna górska, 
kosodrzewina, róża okrywowa (Rosa 
gartnerfreude, Rosa Marathon), jałowiec 
płożący ‘Blue Chip’, in.

fiołek ogrodowy, rogaty, stokrotka ogrodowa, begonia, pokrywa, starzec popielny, 
szałwia lśniąca, paciorecznik indyjski, wrzos pospolity, pelargonie bluszczolistne, 
rabatowe, kaskadowe, wilec, kocanka ogrodowa, surfinie, petunie, sanwitalia, 
paciorecznik, tulipan, narcyz, rozchodnik okazały, róża okrywkowa, rudbekia wielka, 
żurawka ogrodowa, dąbrowka rozłogowa, proso rózgowate, powojniki alpejskie, 
kocimiętka, juka nitkowata, in.

magnolii30
MIEJSCE NASADZEŃ:
al. Wolności

miłorzębów12
MIEJSCE NASADZEŃ:
ul. Nowy Świat

miłorzębów
i klonów30

MIEJSCE NASADZEŃ:
ul. Górnośląska

lip i magnolii10
MIEJSCE NASADZEŃ:
skwer na Rozmarku

lip10
MIEJSCE NASADZEŃ:
ul. Sportowa

dębów
i lip88

w ramach akcji
„1 dziecko = 1 drzewo”
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Zgodnie z art 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy, wypełniając obo-
wiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, 
określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program został przyjęty 
uchwałą Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Celem Programu było stworzenie przez Miasto Kalisz systemu zapobiegania 
bezdomności oraz sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ko-
tami wolno żyjącymi z terenu miasta Kalisza w 2019 r. Stosownie do art. 11a 
ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt program obejmuje w szczególności reali-
zację następujących zadań:

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

• odławianie bezdomnych zwierząt,

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

• usypianie ślepych miotów,

• wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt go-
spodarskich,

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt program obejmuje rów-
nież plan sterylizacji lub kastracji, w tym wypadku kotów wolno żyjących by-
tujących na terenie Kalisza. Program realizuje prezydent za pośrednictwem 
komórek organizacyjnych urzędu, w tym: Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu 
oraz przy współudziale karmicieli kotów wolno żyjących.

7.7.3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Opis podjętych działań w 2019 roku oraz ocena stopnia 
realizacji celów

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 r. zrealizowano nastę-
pujące zadania:

Ponadto w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi zrealizowano nastę-
pujące zadania:

• zakupiono 60 budek, które zostały przekazane opiekunom. Budki zostały 
ustawione w miejscach, gdzie zwierzęta najczęściej są dokarmiane. W budże-
cie Miasta Kalisza na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 15.252,00 zł,

• zorganizowano wykład pn. „Jak pomagać kotom wolno żyjącym (tak, 
aby im nie szkodzić), w którym wzięły udział przede wszystkim osoby na 
codzień zajmujące się opieką nad kotami wolno żyjącymi.

W budżecie Miasta Kalisza na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 
1.660,50 zł.

8.300,00
4.957,46
4.361,00

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym:
sterylizacja i kastracja

dokarmianie
leczenie

0,00
0,00

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, w tym:
zapewnienie gotowości przyjęcia zwierzęcia

karma dla zwierząt

17.397,00Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach nagłych zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

realizacja
w 2019

10.000,00
4.000,00 
5.000,00

1.000,00
1.000,00

20.000,00

468.568,64Działania Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt,
w tym m.in. zapewnienie miejsca w schronisku,

poszukiwanie właścicieli, rozwój wolontariatu

477.660,00

503.584,10RAZEM 518.660,00

plan
na 2019nazwa zadania
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7.8. Infrastruktura Drogowa – MZDiK

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu to jednostka budżetowa Miasta 
Kalisza, której głównym zadaniem jest pełnienie w imieniu Prezydenta Miasta 
Kalisza obowiązków zarządcy dróg publicznych w zakresie zgodnym z zapisa-
mi ustawy o drogach publicznych oraz funkcji organizatora transportu zbioro-
wego na terenie gminy zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym. 
Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu należy w szcze-
gólności administrowanie i zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg 
i ulic zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Kalisza głównie 
dróg: krajowych (dł. 20,886 km), wojewódzkich (dł. 9,569 km), powiatowych (dł. 
88,185 km), gminnych (dł. 198,996 km) wraz z obiektami inżynierskimi – (mosty i 
wiadukty 34 szt.). W gestii MZDiK znajduje się łącznie około 317,5 km dróg, ok. 55 
km dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i poza nimi, 
531 skrzyżowań w tym 49 sterowanych sygnalizacją świetlną część sygnalizacji 
objęta Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.

Jednostka dba o to, aby Kalisz dysponował sprawną i bezpieczną infrastruk-
turą komunikacyjną, spełniającą wymogi zrównoważonego rozwoju i reali-
zującą potrzeby wszystkich mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. 
MZDiK podejmuje działania w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury, 
budowy nowych dróg i ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, planowania 
i lokalizowania nowych ciągów komunikacyjnych, opracowywania projektów 
koncepcyjnych oraz projektów budowlanych, na podstawie których prowa-
dzone są prace budowlane. Ponadto, podejmowane są działania mające na 
celu ochronę środowiska obejmujące: budowę urządzeń podczyszczających 
na wylotach kanałów deszczowych, zakup niskoemisyjnego taboru autobu-
sowego, urządzania zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic. MZDiK 
sprawuje również nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Strefy Płatnego 
Parkowania.

W roku 2019 realizowano zadania inwestycyjne przewidziane w Budżecie 
Miasta Kalisza na 2019 r., zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego oraz 
zadania wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na 
lata 2019-2038. Działania podejmowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komuni-
kacji w Kaliszu w 2019 roku wynikają z zapisów miejskich programów i strategii 
w szczególności ujętych w:

- „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza” przy-
jętym Uchwałą Nr XLI/551/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 
2013 r.,

- „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą 
Nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.,

- „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 
2017-2020” przyjętym Uchwałą Nr XLIII/526/2017 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 28 września 2017 r.,

- „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą 
Nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.,

- „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
Miasta Kalisza” przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 27 kwietnia 2017 r.,

- „Programie ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz” 
przyjętym Uchwałą Nr IX/167/19 Semiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 czerwca 2019 r.,

- „Aktualizacji programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 
oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stano-
wi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów” przyjętej Uchwałą 
Nr IX/165/19 Semiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 
2019 r.
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Inwestycje zrealizowane przez MZDiK w roku 2019 

Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.4. Fundusze 
zewnętrzne.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – bu-
dowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta (WPF)
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.1. Inwe-
stycje.

Przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Często-
chowskiej (WPF)
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.1. Inwe-
stycje.

Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.1. Inwe-
stycje.

Przebudowa alei Wojska Polskiego – etap II
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.1. Inwe-
stycje.

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sze-
rokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławi-
ce Kolonia | KWOTA: 258.846,30 zł

Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 nowych wiat przystan-
kowych | KWOTA: 128.412,00 zł

Budowa odcinka ul. Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18 do posesji 
nr 22 | KWOTA: 77.674,77 zł

Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem 
budowlanym (WPF) | KWOTA: 350.373,66 zł

Przebudowa ul. Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubel-
skiej) | KWOTA: 260.283,01 zł

Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kom-
pleksie boisk (osiedle Widok) | KWOTA: 124.752,00 zł

Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzerzewską | KWO-
TA: 188.141,07 zł

Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)
Zadanie zostało opisane w rodziale 7.4. Polityka Rozwoju Miasta, 7.4.1. Inwe-
stycje.

Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF) | KWOTA: 68.198,34 zł

Budowa ul. Żwirowej (WPF) | KWOTA: 77.003,29 zł

Budowa ul. Głogowskiej (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smol-
nej (WPF) | Umowa zawarta została w roku 2019 z terminem realizacji do 
29.05.2020 r.
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Ponadto w roku 2019 prowadzone były prace projektowe przygoto-
wawcze dla następujących zadań pn.:

• Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Ro-
gatki do granic miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej 
i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Czę-
stochowskiej (WPF) – Projektem rozbudowy objęto ulice: Nowy Świat, Czę-
stochowską, Rzymską wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Łączna 
długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km.

• Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF).

• Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych.

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Wyszyńskiego.

• Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej.

• Rozbudowa ul. Św. Michała.

• Remont Mostu Trybunalskiego.

• Przebudowa ul. Kościuszki.

• Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat.

• Przebudowa ul. Wykopaliskowej.

• Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej.

• Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej – ul. Ban-
kowa – al. Wolności – ul. Sukiennicza.

• Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do 
ul. Serbinowskiej.

• Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa – 
Operator S.A.

• Wykonanie projektu ul. Racławickiej.

• Opracowanie projektu na przebudowę pl. J. Kilińskiego, pl. J. Pawła II, 
pl. św. Józefa.

• Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej.

• Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kreso-
wej, Skalmierzyckiej, Polnej.

• Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej 
i ul. Lotniczej.

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Prymasa Wyszyńskiego z drogą osie-
dlową biegnącą przy Kościele św. Piotra i Pawła.

Zadania zrealizowane w 2019 roku przewidziane do wykonania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego w poprzednich latach

- Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojo-
wej w Kaliszu MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację projektowa 
branży drogowej. Zlecono i opracowano dokumentację projektową na budo-
wę kanalizacji deszczowej. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2020 
r. w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-
2023” jako kompleksowa budowa drogi. Wydatkowano kwotę 9.963,00 zł.

- Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do 
ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zago-
rzynek. W 2018 roku MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację 
projektowa branży drogowej. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 2019 r. Cał-
kowity koszt zadania: 164.404,59 zł.

- Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21. W 2018 roku 
MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację projektowa branży 
drogowej. Roboty budowlane wykonano w roku 2019. Całkowity koszt reali-
zacji zadania: 118.763,93 zł.

- Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie 
boisk (osiedle Widok). Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych wszczęte było w roku 2018. W roku 2019 zawarto z wyło-
nionym wykonawcą umowę na realizację oraz zrealizowano roboty budow-
lane. Całkowity koszt zadania: 416.808,63 zł.

- Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 
i przedszkola nr 18 (osiedle Widok). W roku 2018 Miejski Zarząd Dróg i Komu-
nikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową 
branży drogowej. Ponadto w grudniu 2018 r. wyłoniono wykonawcę robót bu-
dowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizacje zadania. Prace bu-
dowlane zrealizowano w roku 2019. Całkowity koszt zadania: 210.860,27 zł.
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Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach 
WRPO na lata 2014-2020

Rozwój systemu komunikacji publicznej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego

– Miasto Kalisz

źródło dofinansowania

16.051.463,23 zł

37.500,00 zł

kwota

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych
uzyskana na zadania realizowane w roku 2019.

nazwa zadania

Budowa (przebudowa) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych              

o szerokości 4 m, oznaczonych                  
w ewidencji gruntów jako obręb: 

Sulisławice

Środki budżetu Województwa 
Wielkopolskiego przeznaczone  
na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości 

gruntów rolnych

2.050.883,00 złRozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu

26.676.182,42 złRAZEM

Fundusz Dróg Samorządowych

4.199.927,00 zł
Przebudowa ul. Kordeckiego na 

odcinku od ul. Zielonej do                         
ul. Częstochowskiej

Fundusz Dróg Samorządowych

353.942,19 zł

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
przyjazna rowerzystom – budowa 

ścieżek rowerowych – Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego                                    

w ul. Godebskiego od ronda               
gen. Altera do granicy miasta

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
WRPO na lata 2014-2020

3.982.467,00 złPrzebudowa alei Wojska Polskiego – 
etap II

Rezerwa subwencji ogólnej

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2019 r. wyniosły 8.705.101,92 zł, 
z czego na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 287.754,27 zł. W ra-
mach wydatków bieżących budżet obywatelski stanowi kwotę 465.000,00 zł.

Kwota 8.705.101,92 zł obejmuje następujące paragrafy:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 212.991,17 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych” – 4.670.015,99 zł

§ 4260 „Zakup energii” – 208.751,65 zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” – 3.574.192,31 zł

§ 4390 „Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – 39.150,80 zł

Wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz rekompensatę 
dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. wyniosły w 2019 r. 18.058.429,26 zł 
z czego na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę – 8.118,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. wyniosły 40.430.516,73 zł, z czego na wydatki 
niewygasające przeniesiono kwotę 8.070.783,38 zł. 

Kwota 40.430.516,73 zł obejmuje następujące paragrafy:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 25.952.516,56 zł

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 323.206,91 zł

§ 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie 
budżetu środków europejskich” – 11.434.944,61 zł

§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie 
programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy 
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” – 2.719.848,65 zł.
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7.9. Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna

Uchwała Nr XVII/28/2019 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.

Najważniejsze zrealizowane zadania w roku 2019 to:

Nazwa zadania: Wymiana przyłączy wodociągowych
Realizacja w roku 2019: Wymieniono 89 przyłączy o długości 1463,89 m 
Nakłady poniesione w 2019 r.: 990.247,90 zł.

Nazwa zadania: Wymiana rurociągów azbestocementowych
Realizacja w roku 2019: Wybudowano nowe sieci wodociągowej Dz125PE 
i Dz180PE w ulicach: Miłkowskiego, Miłej, Wyjazdowej, Różanej, Wrzosowej 
i Częstochowskiej o długości 1041,89 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 720.705,94 zł.

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Sulisławice
Realizacja w roku 2019: Wybudowano sieć wodociągową Dz125PE o długości 
292,47 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 55.926,61 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Chmielnik
Realizacja w roku 2019: Wybudowano sieć wodociągową Dz125PE w ul. Mi-
chałowskiego o długości 341,48 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 42.115,48 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o zna-
czeniu lokalnym
Realizacja w roku 2019: 
Wybudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Fenickiej Dz125PE o długości 81,6 m,

• Staszica Dz125PE o długości 61,91 m,
• Błotnej Dz125PE o długości 45,4 m,
• Złotej Dz90PE o długości 235,00 m,
• Kolejowej Dz90PE o długości 68,52 m,
Wybudowano kanały sanitarne w ulicach:
• Fenicka Ø200PVC o długości 63,49 m
• Towarowa Ø200PVC o długości 58,00m i Ø160PVC o długości 5,84 m
Wykonano prace projektowe dla zadań:
• budowa sieci wodociągowej w ul. Piaszczystej
• budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej
Nakłady poniesione w 2019 r.: 252.172,84 zł.

Nazwa zadania: Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody
Realizacja w roku 2019: 
• Modernizacja rurociągu wody surowej w budynku stacji SUW Warszawska,
• Modernizacja zestawu pompowego Piwonice,
• Modernizacja systemu sterowania i monitoringu SUW Fabryczna,
• Modernizacja systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu SUW Lis.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 286.089,00 zł.

Nazwa zadania: Modernizacja kanałów sanitarnych metodą bezwykopową
Realizacja w roku 2019: Modernizacja kanałów metodą bezwykopową (rękaw 
z kompozytów żywic epoksydowych i poliestrowych utwardzonych lampami 
UV) w ulicach:
- Ø500 o długości 300m w ul. Pułaskiego,
- Ø400 o długości 8 m w ul. Pułaskiego,
- Ø300 o długości 49 m w al. Wojska Polskiego 58-60,
- Ø250 o długości 104 m w al. Wojska Polskiego 58-60,
- Ø250 o długości 41 m w al. Wojska Polskiego 48-50,
- Ø200 o długości 286 m w al. Wojska Polskiego 58-60,
- Ø200 o długości 179 m w al. Wojska Polskiego 48-50,
- Ø160 o długości 116 m w al. Wojska Polskiego 48-50,  
Wymieniono 16 przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Śródmiejska, Zam-
kowa i Główny Rynek o długości 127 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 723.368,31 zł.
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Nazwa zadania: Modernizacja kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową
Realizacja w roku 2019: Modernizacja 20 komór na kolektorze Krępica.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 299.135,70 zł.

Nazwa zadania: Budowa Pompowni Złota
Realizacja w roku 2019: Przebudowano kanał sanitarny Ø400 kamionka 
o długości 166,80 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 1.075.312,16 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w stre-
fach inwestycyjnych miasta
Realizacja w roku 2019: Budowa sieci wodociągowej Dz125PE w ul. Tylnej 
o długości 35 m.
Wykonano prac projektowe dla zadania – budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Inwestorskiej.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 41.788,29 zł.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia pompowni przy 
ul. Czaszkowskiej
Realizacja w roku 2019: Rozpoczęto budowę kanału sanitarnego Ø300 ka-
mionka, zakończenie prac 30.04.2020 r. 
Nakłady poniesione w 2019 r.: 609.317,22 zł.

Nazwa zadania: Rewitalizacja Śródmieścia
Realizacja w roku 2019: Wymieniono 19 przyłączy wody w ulicach: Zamkowa, 
Śródmiejska, Narutowicza o długości 95 m.
Nakłady poniesione w 2019 r.: 245.475,68 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielny Tyniec
Realizacja w roku 2019: Kontynuacja prac z roku 2018 budowa sieci wodocią-
gowej Dz315PE o długości 750 m (od ul. Melcera do wysokości ul. Owsianej).
Nakłady poniesione w 2019 r.: 89.150,54 zł.



120Raport o stanie gminy za rok 2019 • Kalisz

8. Inne jednostki

Dom Dziecka w Kaliszu jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej, pla-
cówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Realizuje zadania 
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka w Kaliszu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częściowo 
lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znalezio-
no rodzinnej pieczy zastępczej. Jest placówką całodobową. W 2019 roku 
w domu Dziecka w Kaliszu przebywało 40 wychowanków.

Dom Dziecka zaspokaja potrzeby wychowanków w zakresie tworzenia od-
powiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, 
poznawczego oraz emocjonalnego. W tym celu na terenie placówki prowa-
dzone są zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 
terapeutyczne oraz przygotowujące do życia społecznego. W Domu Dziec-
ka w Kaliszu w 2019 roku prowadzony był program „Przygotowanie do samo-
dzielności” dla wychowanków od 15. roku życia. Nabywali oni umiejętności, 
które są niezbędne w dorosłym życiu.

Dom Dziecka w Kaliszu podejmuje czynności ułatwiające dzieciom powrót 
do rodziny lub umożliwiające umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówka zapewnia również odpowiednie warunki bytowe wychowankom. 
W 2019 roku we wszystkich pokojach mieszkalnych wymieniono podłogi, me-
ble i część wyposażenia.

Poprzez swoją działalność Dom Dziecka w Kaliszu realizuje w niektórych 
aspektach zadania programów miejskich funkcjonujących w Kaliszu.

8.1. Dom Dziecka

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2020, dwoje pracowników bierze udział 
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2019 roku Dom Dziecka w Kaliszu współpracował z 5 asystentami rodziny 
wychowanków przebywających w placówce, realizując w ten sposób Pro-
gram Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Miasta Kalisza w zakresie 
pracy zespołowej na rzecz rodziny, współpracy asystenta rodziny z instytu-
cjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019-
2021, w części dotyczącej celu „usamodzielnienie wychowanków rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej”, Dom Dziecka w Kaliszu w 2019 roku 
opracował 4 i zaktualizował 10 indywidualnych programów usamodzielnie-
nia wychowanków.
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Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz pilotażowy program „Ak-
tywny samorząd” finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja tych zadań ma na celu umożliwienie uczestnictwa osobom nie-
pełnosprawnym w życiu społecznym oraz ułatwienie uzyskania i utrzymania 
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie ko-
rzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednic-
twa pracy.

Wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej jest przyznawana zgodnie z algorytmem, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. W roku 2019 dla miasta Kalisza zo-
stała przyznana kwota 2.932.106 zł, która została podzielona na realizację 
poszczególnych zadań Uchwałą nr VII/88/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
28 marca 2019 r. oraz Uchwałą nr XVII/286/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
28 listopada 2019 r.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca z jakich form pomocy i w jakiej 
wysokości skorzystały osoby niepełnosprawne w roku 2019 w ramach zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków 
PFRON.

8.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Turnusy rehabilitacyjne 635 osoby

(wraz z opiekunami)
361 osobom

(wraz z opiekunami)
359.424 zł

Sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne,

środki pomocnicze
1.118 osób 1.090 osobom 488.221 zł

Likwidacja barier architektonicznych
 w komunikowaniu się i technicznych 109 osób 67 osobom 310.000 zł

Dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej 4 osoby - -

Finansowanie kosztów szkoleń
i przekwalifikowania zawodowego

osób niepełnosprawnych
2 osoby 2 osobom 11.044 zł

Dofinansowanie do sportu,
kultury, rekreacji i turystyki 3 wnioski 3 organizacjom

dla 345 osobom 43.000 zł

Zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy 4 wnioski - -

Dofinansowanie
usługi tłumacza języka migowego 1 wniosek 1 osobie 720 zł

Dofinansowanie
do działalności WTZ

2 warsztaty
(95 uczestników)

2 warsztatom
(95 uczestników) 1.719.120 zł

wypłacone
dofinansowanie kwota

złożone
wnioskirodzaj wsparcia

Dane MOPS na 31.12.2019 r.

W roku 2019 dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
wraz z opiekunami było rozpatrywane według kolejności złożonych wniosków. 
Dofinansowanie było obniżone o 20% kwoty przysługującej zgodnie z § 6 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie do turnusu rehabili-
tacyjnego było przyznawane w pierwszej kolejności dzieciom do 18. roku ży-
cia oraz osobom uczącym się i niepracującym do 24. roku życia. Następnie, 
według kolejności złożenia wniosku, dorosłym osobom niepełnosprawnym ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie do zakupionych w 2019 r. przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym wyno-
siło do 50% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra zdrowia. Wy-
magany był wkład własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu była 
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wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie otrzymały 1.047 osoby niepełno-
sprawne.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymały 43 osoby niepeł-
nosprawne. Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej 
wynosiło do 80%, nie więcej niż 2.000 zł. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2019 r. otrzymały 
52 osoby niepełnosprawne mające problemy w poruszaniu się i posiadające 
znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku dostosowania łazienek 
do potrzeb osób niepełnosprawnych wprowadzono ograniczenie kwotowe, 
tj. do 4.500 zł dofinansowania ze środków PFRON. W 2019 r. dofinansowano 
również: wykonanie jednej windy, trzech schodołazów oraz dwóch podjaz-
dów. W 2019 roku zadanie dotyczące dofinansowania do likwidacji barier 
w komunikowaniu się nie było realizowane.

W roku 2019 wypłacono dofinansowanie 15 osbom niepełnosprawnym w ra-
mach likwidacji barier technicznych. Dofinansowanie dotyczyło między in-
nymi: zakupu krzeseł toaletowych, podnośników transportowo-kąpielowych, 
nasadek toaletowych.

W roku 2019 złożono 4 wnioski dotyczące przyznania środków na rozpoczę-
cia działalności gospodarczej oraz 4 wnioski pracodawców na dokonywanie 
zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 
Jednakże podjęto decyzje, że wnioski te nie otrzymały wsparcia ze środków 
PFRON.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych inicjuje i organizuje kierownik Powia-
towego Urzędu Pracy w Kaliszu, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaliszu przekazuje środki finansowe. W 2019 r. zrefundowano szkolenie 2 
osobom niepełnosprawnym, na kwotę 11.044 zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

W Kaliszu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: prowadzone przez 
Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” — 50 uczestni-
ków oraz Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści — 
45 uczestników. Głównym zadaniem warsztatu jest prowadzenie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej przy zastosowaniu techniki terapii zajęciowej, zmierza-
jącej do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego 
oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych 
i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnic-
two w szkoleniu zawodowym i podjęcie pracy. W 2019 roku warsztat opuści-
ło 5 uczestników. Na wolne miejsca zostali przyjęci nowi uczestnicy po wcze-
śniejszej akceptacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kwota 
dofinansowania z PFRON, na jednego uczestnika rocznie, wynosiła 18.096 zł, 
co stanowiło 90% pełnego kosztu. Pozostałe 10% kosztów było dofinansowane 
ze środków budżetu Miasta Kalisza oraz budżetu powiatu kaliskiego.

W 2019 roku złożono trzy wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekre-
acji i turystyki osób niepełnosprawnych. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 
43.000 zł. Jedną z Klubem Sportowym Niepełnosprawnych START, która do-
tyczyła organizacji i prowadzenia procesu szkolenia zawodników niepełno-
sprawnych w różnych dyscyplinach sportowych oraz na organizację zawo-
dów sportowych. Drugą z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” na organizację XV Międzynarodowych Halowych Mistrzostw 
Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce oraz trzecią umowę za-
warto z Fundacją Dzieciom „Pomagaj” z siedzibą w Wolicy na organizację 
Rodzinnego Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie Miasta Kalisza.

Środki przekazane w 2019 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta Kalisza nie pozwoliły na realizację wszystkich 
potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z zakresu zadań doty-
czących rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wobec tego niezbędne było 
wprowadzenie ograniczeń kwotowych lub ustalenie dofinansowania na ob-
niżonym poziomie, aby umożliwić skorzystanie z pomocy większej liczbie osób.
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Program „Aktywny Samorząd”

Według koncepcji programu „Aktywny samorząd” istotnym założeniem po-
lityki społecznej jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do ak-
tywnego życia w społeczeństwie. Formy wsparcia przewidziane w progra-
mie mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 
od 2012 r. Podzielony jest na dwa moduły, w ramach których wyszczególnio-
ne są zadania finansowane odrębnie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rok 2019 był pierwszym rokiem skła-
dania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej w MOPS Kalisz za 
pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia).

W związku z tym, że termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawoz-
dania z realizacji programu za środki przekazane w 2019 roku przypada 
15.04.2020 r. przedłużony jest termin wydatkowania środków w pierwszym 
kwartale 2020 roku, dlatego część dofinansowań zostanie dopiero wypła-
cona. Łączna kwota otrzymanych z PFRON środków na sfinansowanie mo-
dułu I i II wyniosła 335.720,71 zł. W programie złożono 111 wniosków, na które 
zawarto 73 umowy na łączną kwotę 325.819,21 zł. 31.12.2019 r. dokonano wy-
płaty w łącznej kwocie 198.615,84 zł. W ramach programu Aktywny Samo-
rząd złożono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu 111 wniosków 
o udzielenie dofinansowania, 7 wniosków pozostawiono bez zawarcia umo-
wy z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub rezygnacji.

Dofinansowanie otrzymały osoby niepełnosprawne w ramach poszczegól-
nych modułów:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawo-
dową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

• zadanie 2. – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych 
kategorii dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (2 wnioski złożone na kwotę 
2.452 zł, zawarto 2 umowy i wypłacono kwotę 2.325 zł),

• zadanie 4. – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadane-
go samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (3 wnioski złożono na 
kwotę 2.932 zł, zawarto 3 umowy i wypłacono kwotę 2.932 zł),

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym:

• zadanie 1. – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu koń-
czyn górnych (6 wniosków złożono na kwotę 30.855,00 zł, zawarto 4 umowy 
i wypłacono kwotę 18.886,10 zł), 

• zadanie 2. – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (2 wnioski złożono na 
kwotę 4.000 zł, zawarto 2 umowy i wypłacono 1 wnioskodawcy kwotę 2.000 zł),

• zadanie 3. – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (1 wniosek zło-
żono na kwotę 2.755 zł, zawarto 1 umowę i wypłacono kwotę 2.755 zł),

• zdanie 4. – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościa-
mi w komunikowaniu się za pomocą mowy (9 wniosków złożono na kwotę 
22.955 zł, zawarto 8 umów i wypłacono kwotę 19.048,10 zł), 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

• zadanie 1. – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym (6 wniosków złożono na kwotę 57.480 zł, zawarto 6 umów i wypłacono 
kwotę 44.830 zł),

• zadanie 2. – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (9 wniosków zło-
żono na kwotę 23.422,46 zł, zawarto 9 umów i wypłacono kwotę 23.422,46 zł),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej (9 wniosków złożonych na kwotę 17.400 zł, 
zawarto 9 umów i wypłacono na kwotę 13.574,18 zł).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Złożono 64 wnioski na kwotę 204.618,75 zł, zawarto 29 umów, wypłacono do-
finansowanie dla 26 wniosków na kwotę 68.843,00 zł).



Dofinansowanie do nauki jest wypłacane w transzach. Pierwsza, obejmują-
ca tylko czesne, została w całości wypłacona. Kolejna będzie wypłacona po 
przedstawieniu przez studentów informacji o zaliczeniu semestru/półrocza 
nauki lub po złożeniu zaświadczenia że uczęszczali na zajęcia zgodnie z pla-
nem/programem studiów.

Środki przekazane w 2019 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu 
według składanego zapotrzebowania na realizację zadań w ramach pro-
gramu „Aktywny Samorząd” zostały w pełni wykorzystane. Potrzeby benefi-
cjentów programu, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie i spełniali wymogi 
uczestnictwa w programie, zostały w pełni zaspokojone.

Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej

W 2019 roku pozyskano środki na zatrudnienia asystentów rodziny z Resorto-
wego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizowane-
go przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej aplikowano o środki 
na zatrudnienie 9 asystentów rodziny. Kwota środków otrzymanych w ramach 
konkursu to 148.038,00 zł., na którą składała się kwota z dotacji celowej z bu-
dżetu państwa oraz kwota z Funduszu Pracy. Wykorzystano 134.949,93 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu aplikował o środki finansowe 
w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-
czej na rok 2019. Pozyskano dotację na dofinansowanie do wynagrodzeń 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 79.761,00 zł. Wyko-
rzystano 72.475,91 zł.

W ramach Programu dofinansowano wynagrodzenia 6 koordynatorów (5 eta-
tów). Koordynatorzy w ciągu roku obejmowali pomocą łącznie 81 rodzin zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 148 dzieci.

Program wspierania rodzin w Kaliszu na lata 2019-2021

W 2019 roku został opracowany nowy Program Wspierania Rodziny w Mie-
ście Kaliszu na lata 2019-2021. Głównym celem programu jest wspieranie ro-
dzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin zgodnie z ustawą „Za życiem”. Podej-
mowano działania mające na celu przywracanie rodzinie zdolności do peł-
nienia przez nią zadań, zabezpieczano podstawowe potrzeby bytowe ro-
dzin, prowadzono profilaktykę prozdrowotną oraz pracę zespołową na rzecz 
rodziny. Podejmowane przez rodziny działania prezentuje poniższa tabela.

Samodzielne załatwianie spraw urzędowych 40

Podjęcie terapii uzależnień 14

Poprawa sytuacji mieszkaniowej 33

Poprawa sytuacji szkolnej dzieci poprzez
- poprawę kontaktów ze szkołą

- zajęcia pozalekcyjne
- indywidualne nauczanie

9
6
9

Utrzymanie abstynencji 25

Zapisanie dzieci do przedszkola 20

Podjęcie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej 40

Zwiększenie dbałości o zdrowie 34

Uregulowanie prawne sytuacji życiowej 16

Pozyskanie innego lokalu mieszkalnego 13

Podjęcie stałej  pracy zarobkowej 20

Poprawa kompetencji wychowawczych 23

liczba rodzindziałania

Zapisanie dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej 7

Prawidłowe gospodarowanie budżetem 11

Pomoc w poniesieniu kwalifikacji zawodowych 5

Ugoda z MZBM 4

Umieszczenie w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień 2

Poprawa relacji wśród dorosłych 16

Zarejestrowanie w PUP 16

Diagnoza w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 35

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” 38

Ustalenie stopnia niepełnosprawności 8

Pozyskanie dodatkowego źródła dochodu
(renty, świadczenia pielęgnacyjnego) 10

Dane MOPS na 31.12.2019 r.
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W roku 2019 asystą rodzinną objęto 136 środowisk, w których przebywało 324 
dzieci. Asystenci zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mieli pod swoją 
opieką średnio 15 rodzin (zatrudnienie w 2019 roku – 9 etatów asystentów rodziny).

rodzice

200136

liczba osób
w rodzinach

dzieci

324

7 - 15 lat

172

0 - 6 lat

135

dzieci - przedział wiekowyliczba
rodzin

Dane MOPS na 31.12.2019 r.

W roku 2019, w ramach ustawy „Za życiem”, asystenci rodziny udzielili wspar-
cia 26 kobietom ciężarnym, w tym 4 kobietom w ciąży zagrożonej w zakresie: 
pomocy i porady w ramach korzystania z usług placówek ochrony zdrowia, 
poradnictwa dotyczącego rozwiązań wspierających rodzinę, pomocy w za-
kresie wsparcia psychologicznego członków rodziny czy edukowania w ob-
szarze przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowywaniu dziecka. 
W zakresie tej ustawy podjęto współpracę z: Wojewódzkim Szpitalem Ze-
spolonym im. L. Perzyny, przychodniami lekarskimi, Biurem Świadczeń Ro-
dzinnych, położnymi i ginekologami.

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej Kalisza na lata 2019-2021

W 2019 r. opracowano Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Mia-
sta Kalisza na lata 2019-2021. Jego głównym celem jest rozwijanie lokal-
nego systemu pieczy zastępczej. MOPS w Kaliszu, promując ideę rodziciel-
stwa zastępczego, 31 maja 2019 r. na terenie Rezerwatu Archeologicznego 
„Zawodzie” zorganizował festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 
W obchodach uczestniczyło ok. 250 osób.

Oprócz promocji rodzicielstwa zastępczego festyn spełnił funkcję integra-
cyjną: był dobrą okazją by rodziny zastępcze mogły się poznać oraz wymie-
nić doświadczeniami. Ponadto w 2019 r. w celu pozyskania nowych kandy-
datów na opiekunów zastępczych MOPS w Kaliszu zorganizował kampanię 
promocyjną. W lokalnej prasie i radiu ukazały się reportaże oraz spoty in-

formacyjne. Dodatkowo w ramach kampanii w autobusach KLA, niektórych 
instytucjach, przychodniach, budynkach mieszkalnych na terenie Kalisza 
rozwieszono plakaty i pozostawiono ulotki.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogły pozyskać szcze-
gółowe informacje, nie tylko w ośrodku, ale również ze strony internetowej.

W 2019 r. odbyło się szkolenie na niezawodowe rodziny zastępcze progra-
mem „PRIDE”. Wzięło w nich udział 10 osób, z których 8 uzyskało kwalifikacje. 
Ponadto, według indywidualnego planu szkolenia, przeszkolono 7 kandy-
datów na spokrewnione rodziny zastępcze. 

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mają możliwość 
uczestniczyć w grupie wsparcia prowadzonej przez pracowników Działu Po-
mocy Rodzinie i Dziecku MOPS w Kaliszu. Spotkania odbywały się cyklicznie 
– raz w miesiącu. Wówczas uczestnicy mieli możliwość wymieniać się do-
świadczeniem, udzielać sobie wsparcia emocjonalnego, a także skorzystać 
z pogadanek tematycznych, przygotowanych przez prowadzące grupę.

W 2019 r. na terenie miasta Kalisza funkcjonowały 163 rodziny zastępcze, 
w tym: 6 zawodowych, 41 niezawodowych oraz 116 spokrewnionych. W ro-
dzinach zastępczych przebywało łącznie 230 dzieci. Ponadto na rzecz mia-
sta funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka: 4 w Kaliszu, natomiast 2 na 
terenie powiatu kaliskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W rodzin-
nych domach dziecka przebywałow 2019 r. Łącznie 30 dzieci. Łącznie w ro-
dzinnej pieczy zastępczej w 2019 r. przebywało 260 dzieci.

W 2019 r. w rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych łącznie 
34 nowych dzieci (w tym w rodzinach spokrewnionych – 17, niezawodowych 
– 15, zawodowych – 1, rodzinnych domach dziecka – 1). W 2019 r. 33 dzieci 
opuściło rodzinną pieczę zastępczą na terenie miasta Kalisza.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zostają objęte, na 
ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jest on wy-
znaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 koordynatorów 
(5 etatów). Pod ich opieką pozostawało w sumie 81 rodzin, w których przeby-
wało łącznie 148 dzieci. Koordynatorzy, zatrudnieni w ramach zadaniowego 
czasu pracy, udzielali pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzin-
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ne domy dziecka w wypełnianiu ich funkcji. W ramach wykonywanej przez 
siebie pracy koordynatorzy odbyli łącznie 1.714 wizyt.

Praca koordynatorów była ukierunkowana na podtrzymywanie więzi dzie-
ci z ich rodzinami biologicznymi (w tym koordynatorzy uczestniczyli w spo-
tkaniach dzieci z ich rodzicami biologicznymi lub innymi osobami bliskimi), 
monitorowanie sytuacji, w których był możliwy powrót pod opiekę rodziców 
biologicznych we współpracy z asystentami i pracownikami socjalnymi, pod-
noszenie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych, doskonalenie 
metod wychowawczych u rodzin zastępczych, rozwiązywanie i łagodzenie 
konfliktów między rodzinami biologicznymi, a rodzinami zastępczymi, za-
pewnienie pomocy psychologicznej i reedukacyjnej, zapewnienie dziecku 
udziału w świetlicy socjoterapeutycznej, pomoc w organizacji czasu wol-
nego, zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, przysługują-
cych świadczeń i usług, pomoc w poprawie sytuacji szkolnej. Koordynatorzy 
udzielali również wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Kalisza na lata 2016-2025

Raport ze stanu realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Kalisza na lata 2016-2025 przygotowano po raz pierwszy w 2019 na 
podstawie danych statystycznych, demograficznych i wskaźników, stano-
wiących załącznik do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Mia-
sta Kalisza na lata 2016-2025 (zwany dalej SRPS). Strategia została przyjęta 
Uchwałą nr XXI/265/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Kalisza na lata 2016-2025 i jest dokumentem uwarunkowanym praw-
nie. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt. 1 
oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które 
w ramach zadań własnych gminy i powiatu przewidują opracowanie i re-
alizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 
z grup szczególnego ryzyka. Ustawodawca określił również, iż dokument ten 

powinien zawierać, w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, progno-
zę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych 
projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji 
strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań.

Dokumenty, które stanowią podstawę funkcjonowania polityki społecznej 
Miasta Kalisza w latach 2016-2018:

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na 
lata 2016-2025.
• Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2018-2022.
• Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Kaliszu na lata 
2013-2018.
• Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024.

Biorąc pod uwagę zmiany społeczne, demograficzne, ekonomiczne, a także 
zdrowotne w wymiarze makrospołecznym pojawiają się m.in. obciążenia fi-
nansowe w zakresie:

• kosztów zapewnienia pomocy mieszkańcom Kalisza przebywającym 
w Domach Pomocy Społecznej,

• kosztów zapewnienia opieki dzieciom, które pozostają w instytucjonal-
nej i rodzinnej pieczy zastępczej,

• kosztów zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla mieszkańców miasta Kalisza.

Zmiany w trendach wydatków są tylko jednym z sygnałów ukazujących ob-
ciążenia budżetu w wymiarze realizacji polityki społecznej. Równie istotnym 
elementem jest także tworzenie wspólnej płaszczyzny współpracy w zakre-
sie niwelowania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego niektó-
rych kategorii osób, np. starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, dzieci 
pozbawionych opieki rodziców biologicznych, samotnych rodziców. Działa-
nia wychodzące na przeciw tym problemom i zagrożeniom to:

• ścisła współpraca merytorycznych wydziałów UM Kalisz, 

• instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi,

• wspieranie i rozwijanie działań integracyjnych w społeczności lokalnej, 
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Przykładowe obszary i cele ogóle/szczegółowe SRPS:

Obszar problemów społecznych. Obszar insfrastruktury sektora pu-
blicznego i usług socjalnych.

Cele ogóle i szczegółowe: Stworzenie kompleksowego i zintegrowanego sys-
temu wsparcia finansowego i pozafinansowego rodzin wymagających po-
mocy na rzecz włączenia ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Obszar finansów sektora publicznego, finansowanie usług społecznych
• Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub nie-
pełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opie-
kuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomaga-
jące i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i for-
mach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. 

np. poprzez wzmacnianie więzi lokalnej, tworzenie przyjaznego klima-
tu dla rozwoju sfery partycypacji organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich w kreowaniu i realizacji założeń lokalnej polityki społecznej, 

• tworzenie warunków wydłużenia okresu samodzielności osób starszych 
i niepełnosprawnych w warunkach domowych,

• wzmocnienie i rozbudowa systemu mieszkań chronionych,

• wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,

• stworzenie modelu polityki społecznej uwzględniającej tzw. „srebrna 
ekonomię”,

• wzmacnianie zachowań prozdrowotnych w społeczności lokalnej,

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

• tworzenie skutecznego i elastycznego systemu wsparcia rodzin, np. w re-
alizacji funkcji wychowawczych.

Domy pomocy społecznej dzielą się na domy dla:

• osób w podeszłym wieku,

• osób przewlekle somatycznie chorych,

• osób przewlekle psychicznie chorych,

• dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

• osób niepełnosprawnych fizycznie.

Liczba osób
umieszczonych w DPS 322

2016

338

2017

366

2018

361

Liczba osób
zakwalifikowanych

do umieszczenia w DPS
150 167 180 156

Liczba osób umieszczonych
w danym roku w DPS 73 84 120 81

Średnia dopłata do pobytu
1 mieszkańca miasta Kalisza

w DPS
2.681,88 zł 2.742,03 zł 2.473,32 zł 2.724,99 zł

Łączny wydatek na pobyt
mieszkańców miasta Kalisza

w DPS-ach
6.908.530,33 zł 7.414.459,83 zł 8.417.620,43 zł 9.807.236,85 zł

Partycypacja osób
zobowiązanych do

utrzymania bliskich w DPS
307.188,28 zł 321.552,23 zł 317.406,37 zł 275.855,05 zł

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
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Liczba osób objętych
pomocą w formie

usług opiekuńczych
600

2016

617

2017

657

2018

687

Liczba świadczeń
(w godzinach) 230.258 h 190.054 h 192.145 h 194.424 h

Koszt usług opiekuńczych 3.338.741 zł 3.420.972 zł 3.650.770 zł 3.888.480 zł

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

• Usługi Opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
ga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane także osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżo-
nek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w Kaliszu są świadczone przez:

• Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą przy ul. Górno-
śląskiej 6,

• Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 2.

• Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być również 
przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej po-
mocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikają-
cych z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby 
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Kaliszu są świadczone przez Okręgo-
wą Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą przy ul. Korczak 4a. Dla dzieci 
i młodzieży specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kali-
szu ul. Nowy Świat 13, Medikor z siedzibą w Kaliszu al. Wojska Polskiego 80 
oraz Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „Papilio Dzieciom” w Kaliszu 
al. Wojska Polskiego 2a.

Liczba osób objętych pomocą
w formie specjalistycznych

usług opiekuńczych
74

2016

107

2017

111

2018

126

W tym dzieci 0 28 50 63

Liczba świadczeń
(w godzinach) 34.270 h 37.433 h 40.770 h 37.187 h

Koszt specjalistycznych
 usług opiekuńczych 601.485 zł 914.120 zł 1.272.942 zł 1.329.207 zł

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

• Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został 
utworzony w 2005 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019r. poz. 217). Klub znajduje się w siedzibie 
Ośrodka przy ul. Granicznej 1 A, stąd też wiele osób korzysta ze wsparcia Klu-
bu przy okazji pobytu w Ośrodku (np. poradnictwo, doradztwo zawodowe, 
bezpłatny dostęp do Internetu, uczestnictwo w grupach wsparcia, warszta-
tach, konsultacjach, spotkaniach okolicznościowych).

Klub Integracji Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku wg ustalo-
nego harmonogramu zajęć. Zajęcia odbywają się zarówno w godzinach do-
południowych jak i popołudniowych. Głównym celem Klubu jest minimalizo-
wanie zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego poprzez 
reintegrację społeczną i zawodową umożliwiającą powrót na otwarty rynek 
pracy. Klienci obejmowani są wsparciem indywidualnym i grupowym.

W 2019 roku z pomocy Klubu Integracji Społecznej skorzystało 587 osób. 
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Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 12.000 zł ze 
środków własnych miasta.

W Klubie Integracji Społecznej odbywało się szereg działań adresowanych 
do podopiecznych MOPS m.in. konsultacje dla uzależnionych kobiet i męż-
czyzn oraz dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoak-
tywnych. Były one prowadzone przez certyfikowanych specjalistów terapii 
uzależnień. W spotkaniach brało udział 448 osób uzależnionych oraz zagro-
żonych uzależnieniem:

• w roku 2019 w spotkaniach edukacyjnych dla mężczyzn uzależnionych 
i współuzależnionych uczestniczyło 335 osób (w tym problem uzależnienia 
od alkoholu dotyczył 282 mężczyzn, a problem uzależnienia od narkomani 
i środków psychoaktywnych 53).

• w roku 2019 z pomocy w przezwyciężeniu problemu uzależnienia skorzy-
stało 113 kobiet (w tym problem uzależnienia od alkoholu dotyczył 84 ko-
biet, a problem uzależnienia od narkomani i środków psychoaktywnych 
29 kobiet).

Celem spotkań było przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej substan-
cji psychoaktywnych, mechanizmów uzależnień, nawrotów do uzależnienia 
i sposobów radzenia sobie z nimi oraz wskazania instytucji działających na 
rzecz osób uzależnionych i ośrodków stacjonarnego leczenia uzależnień. 
Spotkania z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 
hazardu, leków oraz innych używek i substancji psychoaktywnych odbywały 
się w kontakcie indywidualnym i grupowym. Spotkania edukacyjne miały na 
celu podniesienie świadomości na temat problemu uzależnienia oraz wska-
zanie możliwości zmian postaw i zachowań, również poprzez utrzymanie 
abstynencji oraz redukcję ryzyka uzależnień. Efektem odbytych spotkań jest 
znaczny wzrost motywacji osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwy-
kowego w placówkach leczenia uzależnień.

Wskazywano również członkom rodziny możliwość prawnych działań związa-
nych z uzależnieniami. Spotkania odbywały się 3 raz w tygodniu w godzinach 
dopołudniowych i popołudniowych.

• Integracja Rodzin Poprzez Naukę Gotowania

Klub Integracji Społecznej prowadzi warsztaty kulinarne dla rodzin objętych 
pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warsztaty, choć nie tyl-
ko, skierowane są głównie do kobiet w celu umożliwienia im zdobycia nauki 
gotowania i pieczenia. Przygotowanie posiłków jest umiejętnością niezwykle 
cenną w dorosłym życiu i wielką wartością w funkcjonowaniu każdej rodzi-
ny. Wspólne posiłki, to nauka bycia ze sobą, to czas o który trzeba zabie-
gać. Dlatego tak cenną umiejętnością jest sztuka gotowania. Klub Integracji 
Społecznej daje możliwość nauki przygotowania zdrowych i przede wszyst-
kim tanich posiłków. Warsztaty te poza edukacją kulinarną przynoszą wy-
mierne korzyści w integracji społecznej uczestników oraz ich rodzin.

• Warsztaty Kulinarne Dla Grup Wsparcia

Klub Integracji Społecznej organizuje cykliczne spotkania dla osób uczestni-
czących w grupach wsparcia, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Realizowane warsztaty kulinarne mają na celu rozwi-
nięcie i wzmocnienie aktywności społecznej, komunikacji interpersonalnej, 
a przede wszystkim pewności siebie wśród uczestników. Przygotowywane 
przez nich potrawy, a następnie wspólne ich spożywanie ma na celu wza-
jemną integrację oraz otwartość uczestników na nowe wyzwania kulinarne. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż warsztaty kulinarne prowadził doświadczony ku-
charz, będący pracownikiem socjalnym tutejszego ośrodka. W warsztatach 
kulinarnych uczestniczyło 49 osób.

• Aktywizacja Zawodowa

Klub Integracji Społecznej organizuje cykliczne spotkania dla osób pozo-
stających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Podczas spotkań tej grupy osób na bieżąco przekazywane są 
informacje na temat aktualnych ofert pracy oraz możliwości sfinansowania 
szkoleń bądź uprawnień zawodowych osobom bezrobotnym. Konsultacje in-
dywidualne i spotkania grupowe dla osób długotrwale bezrobotnych, oby-
wały się w każdy wtorek tygodnia. Z pomocy skorzystało 41 osób. Zajęcia 
miały na celu poznanie własnego potencjału zawodowego, poznanie spo-
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sobów skutecznej autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz tworzenie profesjonalnego CV oraz nauka sposobów poszukiwania 
ofert pracy.

Ponadto tematem spotkań były także opinie na temat przebiegu prac spo-
łecznie użytecznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.

• Punkt Dostępu Do Internetu

W ramach aktywnego poszukiwania pracy do Klubu zostały skierowane 
przez pracowników socjalnych 32 osoby, które poszukiwały ofert pracy do-
stępnych w internecie. Osoby korzystające z punktu mogły np. skorzystać 
z pomocy w pisaniu listu motywacyjnego itp.

• Spotkania Grupy Wsparcia „Aktywny Senior”

W Klubie Integracji Społecznej odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu, 
w każdą środę spotkania grupy wsparcia pn. „Aktywny Senior”. W roku 2019 
odbyło się 48 spotkań, w których ogółem uczestniczyło 49 osób starszych - 
członków grupy. W ramach działalności grupy wsparcia dla osób starszych 
odbywają się:

• spotkania okolicznościowe, m.in. z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, 
tłustego czwartku, spotkania wielkanocnego, mikołajkowego czy Bożego 
Narodzenia,

• warsztaty kreatywności seniorów, których celem było podniesienie świa-
domości uczestników i wykorzystania własnej wyobraźni i kreatywności,

• Kino dla Seniora (projekcja filmów fabularnych i edukacyjnych w tematy-
ce wskazującej przykłady doboru drogi przezwyciężania kryzysów i trud-
nych sytuacji życiowych,

• spotkania tematyczne,

• pogadanki,

• spotkania z kulturą,

• zwiedzanie muzeum,

• zwiedzanie miasta Kalisza,

• warsztaty edukacyjne w tym nauka obsługi komputera i korzystania z in-
ternetu,

• warsztaty kulinarne,

• warsztaty muzyczno-wokalne,

• warsztaty kosmetyczne,

• jednodniowe wycieczki rekreacyjne.

Ponadto w roku 2019 Aktywni Seniorzy z Klubu Integracji Społecznej wzięli 
udział w II Kaliskiej Senioriadzie w Kaliszu. 

W 2019 roku powstał Dom Sąsiedzki integrujący społeczność lokalną. Liczne or-
ganizacje pozarządowe, szczególnie senioralne poprzez aktywna działalność 
integracyjną przyczyniają się do propagowania podstaw „srebrnej ekonomii”.

• Prace Społecznie Użyteczne

W 2019 roku, na mocy porozumienia zawartego między Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Kaliszu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klub Integra-
cji Społecznej realizował prace społecznie użyteczne. Ich celem była aktywi-
zacja i integracja społeczna osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy jako osoby bezrobotne, korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, realizujących kontrakty socjalne, z dysfunkcjami powodującymi ob-
niżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, brak wykształcenia), które cechuje 
brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy.

Na organizowanie prac społecznie użytecznych z budżetu miasta w roku 
2019 wydatkowano 22.589,12 zł, tj. 40% całości zadania. Pozostały koszt za-
dania (60%) sfinansowany został z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

W 2019 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych od kwietnia do 
września 2019 r. było przygotowanych 36 miejsc pracy w takich jednostkach 
organizacyjnych Miasta Kalisza jak: 

• Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,

• Dom Pomocy Społecznej,

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

• Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”,
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• Urząd Miasta Kalisza,

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

• Straż Miejska,

• Zespół Szkół nr 7,

• Zespół Szklono Przedszkolny nr 1,

• Zespół Szklono Przedszkolny nr 2,

• Publiczne Przedszkole nr 19,

• Publiczne Przedszkole nr 30,

• Szkoła Podstawowa nr 14,

• Szkoła Podstawowa nr 23,

• II Liceum Ogólnokształcące.

Do wykonywania tych prac zostały skierowane osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej. Ta forma aktywizacji, oprócz zapewnienia uczestnikom 
możliwości uzyskania środków do życia, umożliwia wejście na rynek pracy.

• Organizowanie Nieodpłatnej Kontrolowanej Pracy Na Cele Społeczne

Sąd Rejonowy w Kaliszu kieruje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
osoby skazane wyrokiem ograniczenia wolności do nieodpłatnej kontrolowa-
nej pracy na cele społeczne. Ta forma wykonywania kary ograniczenia wol-
ności orzekana jest dla osób skazanych, w stosunku do których nie zachodzi 
konieczność odizolowania od społeczeństwa. Do wykonywania tej pracy Sąd 
Rejonowy w Kaliszu w roku 2019 skierował 34 osoby. Osoby skazane świadczą 
nieodpłatnie pracę porządkowe na terenie i w obiektach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w ramach odbywanej kary orzeczonej wyrokiem sądu.

• Program „Razem Skuteczniej Bis”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, we współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kaliszu, w roku 2019 realizował zadania Programu Regio-
nalnego pn. „Razem Skuteczniej Bis” finansowanego przez Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Celem programu była integracja usług świadczonych na rzecz osób bezro-
botnych będących wspólnymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu mających na celu aktywizację 
społeczną i zawodową.

Do udziału w programie w sumie skierowano 23 osoby długotrwale bezro-
botne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałe w Kaliszu 
i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie realizacji progra-
mu trzy osoby zatrudnione w ramach robót publicznych zakończyły wcze-
śniej udział w programie i w ich miejsce skierowano trzy kolejne osoby. Tak 
więc systematycznie w programie uczestniczyło 20 osób. Spośród 20 uczest-
ników programu 14 osób zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych 
w jednostkach organizacyjnych miasta Kalisza takich jak:

Kolejnych 6 osób od 1.04.2019r. przystąpiło do prac społeczno-użytecznych 
(w tym osoba wykonywała prace społecznie użyteczne na rzecz opiekuna 
osoby niepełnosprawnej, obejmującą w szczególności prace o charakterze 
pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad 
osobą niepełnosprawną).

Straż Miejska Kalisza
osoby2

Dom Pomocy Społecznej
osoby3

Zespół Szkolno-
przedszkolny nr 2

osoba1

Szkoła Podstawowa nr 14
osoba1

Szkoła Podstawowa nr 10
osoba1

Szkoła Podstawowa nr 8
osoba1

II Liceum Ogólnokształcące
osoba1

Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji

osoby2
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

osoby2

14 osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych
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Spośród 14 uczestników programu, zatrudnionych w ramach robót publicz-
nych na umowę o pracę, 12 osób wykonywało obowiązki robotnika gospo-
darczego, a 2 osoby posiadające średnie wykształcenie zostały zatrudnione 
na stanowisku referenta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu monitorował przebieg wykonywanych 
prac i na bieżąco wymieniał informacje związane z realizacją programu.

Prace przebiegały prawidłowo w 17 przypadkach. Dwóch uczestników progra-
mu zatrudnionych w ramach robót publicznych zostało zwolnionych z pracy 
na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Jedna osoba natomiast sama 
wypowiedziała umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wyno-
szącym 14 dni. W ich miejsce niezwłocznie zatrudnionono na umowę o pracę 
trzy kolejne osoby długotrwale bezrobotne, oczekujące na pracę, korzystają-
ce ze świadczeń pomocy społecznej, będące wspólnymi klientami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Jedna z osób zatrudniona na umowę o pracę w ramach robót publicznych w 
szkole podstawowej przebywała na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Jest to oso-
ba, która ukończyła 50. rok życia i w związku z tym przez pierwszych 14 dni zwol-
nienia lekarskiego otrzymywała wynagrodzenie za czas choroby, a następ-
nie pobierała zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy zaplano-
wał i realizował szereg działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej wspólnych klientów objętych programem Razem Skuteczniej BIS.

Wymiernym efektem Programu Razem Skuteczniej BIS jest utrzymanie po za-
kończeniu jego realizacji stanowisk pracy dla 4 uczestników programu.

• Projekt Innowacje Dla Integracji Cyfrowej – Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Cyfrowemu Na Terenie Miasta Kalisza – Utrzymanie Trwałości Projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w związku z zapewnieniem 
trwałości projektu, w 2019 roku poniósł wydatek w wysokości 20.664 zł na 
opłacenie abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego do 60 go-
spodarstw domowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwo-
cie 1.000 zł. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
poprzez zapewnienie w okresie realizacji projektu i jego wymaganej trwało-

ści dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także dostarczenie i insta-
lacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowanie w 60 gospodarstwach 
domowych objętych projektem oraz 9 jednostkach podległych Miastu Kalisz.

Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano od listopada 2014 roku do 
października 2019 roku. Projekt był współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 8. 
Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, dzia-
łanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion.

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w ra-
mach Europejskiego Funduszu Pomocy ńajbardziej Potrzebujacym (Fead)

Od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019 miał miejsce kolejny cykl Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zwa-
ny Podprogram 2018. W ramach tej współpracy pracownicy socjalni Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu rozpowszechniają informacje 
o możliwości uzyskania pomocy. Do współpracy na terenie naszego miasta 
przystąpiły dwie organizacje tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd 
Rejonowy w Kaliszu i Caritas Diecezji Kaliskiej. Pracownicy socjalni w ramach 
podprogramu 2018 (podprogram realizowany jest od sierpnia 2018 do czerw-
ca 2019) wydali 1.625 skierowań, na podstawie których można uzyskać po-
moc w postaci żywności. Skorzystało z niej łącznie 3.150 osób.

W ramach podprogramu prowadzono warsztaty dla osób korzystających 
z pomocy żywnościowej dotyczące zdrowego żywienia oraz edukacji eko-
nomicznej. Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby, których dochód nie 
przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego ustalonego na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
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Informacja o działaniach Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu w 2019 roku
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest jednostką organizacyjną 
Miasta Kalisza, jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu, działającą 
w formie jednostki budżetowej.

Jest to ośrodek wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych.

Dwa podstawowe cele realizowane przez DDPS to: 

• pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb życiowych 
seniorów,

• przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów.

Wspieranie seniorów w środowisku zamieszkania to działanie sprzyjające 
odpowiedniej jakości ich życia i opóźniające potrzebę korzystania z pomocy 
całodobowych placówek opieki.

Podopieczni ośrodka prezentują bardzo różne postawy wobec życia. Jedni, 
osiągnąwszy wiek emerytalny pozostają nadal aktywni, w nieco tylko innych 
niż przedtem formach. Drudzy skupiają swoją uwagę na jednej dziedzinie 
aktywności, najbardziej lubianej lub najbardziej dostępnej. Jeszcze inni wolą 
pozostawać obserwatorami życia, które toczy się dookoła nich. Są też tacy, 
którzy chętnie podjęliby nowe wyzwania, ale nie mają pomysłu na aktyw-
ność albo nie mają odwagi lub możliwości. Wśród ludzi starszych są też tacy, 
którzy zawsze byli mało aktywni, nie oczekiwali zbyt dużo od życia i nadal 
przyjmują taką postawę.

Można też wyróżnić seniorów, którzy są bezradni, nie radzący sobie w życiu, 
i tym potrzebna jest większa bezpośrednia pomoc i wsparcie.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, biorąc pod uwagę różnorodne 

8.3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej postawy wobec życia swoich podopiecznych, proponuje szereg działań mo-
gących w pewnym stopniu zaspokoić potrzeby tych osób.

W ramach zajęć usprawniających, w 2019 roku prowadzone były – zajęcia re-
laksacyjne oraz ruchowe przy muzyce, zumba, aerobik, nordic walking, gimna-
stykę ogólnorozwojową. W klubie organizowano rozgrywki brydżowe, ćwicze-
nia pamięci, spotkania towarzyskie z okazji imienin lub urodzin podopiecznych.

Każdego dnia seniorzy spotykali się przy kawie i herbacie, grali w gry klubo-
we, czytali prasę, dyskutowali na bieżące tematy. Korzystali z zajęć z zakresu 
biblioterapii, muzykoterapii i ergoterapii. Uczestniczyli w różnych zajęciach 
tematycznych i warsztatach terapeutycznych.

W 2019 roku w DDPS prowadzone były zajęcia „Sprawne ręce, sprawny umysł” 
oraz szereg innych, w ramach których podopieczni ośrodka mogli wykazać 
się swoimi talentami i umiejętnościami.

Seniorzy kolejny rok uczyli się języka angielskiego, uczestniczyli w zajęciach 
komputerowych oraz w zajęciach z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń, 
takich jak tablet, bankomat czy telefon komórkowy. 

Ośrodek otwarty jest na współpracę z dziećmi, młodzieżą oraz ze środowi-
skami innych osób dorosłych. 

W ramach integracji międzypokoleniowej DDPS współpracował z młodzieżą 
niepełnosprawną z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu, z ucznia-
mi kaliskich szkół oraz chórzystami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”, 
z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz dziećmi z kaliskie-
go Domu Dziecka.

Klub Dziennego Domu to także miejsce spotkań z pasjonatami różnych dzie-
dzin, np. genealogii, kosmetologii. Wracający z podróży podopieczni pre-
zentowali zdjęcia z różnych stron Polski i świata.

W DDPS istnieje chór „Optymiści”. Muzykalni seniorzy prezentują, przy róż-
nych okazjach, swoje możliwości wokalne.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu seniorów organizowane były wyda-
rzenia: uroczysta wieczerza wigilijna, dzień seniora, bale karnawałowe, walen-
tynki, andrzejki, spotkanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 
Dzień Matki i Ojca, zabawy taneczne. Podopieczni DDPS wychodzili do kina, do 
Archiwum Państwowego, spotykali się również w plenerze. Na terenie ośrodka 
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(w ogrodzie) organizowane były: spotkania przy grillu, święto pieczonego ziem-
niaka i biesiada pierogowa. Podopieczni ośrodka uczestniczyli aktywnie w Miej-
skiej Senioriadzie. 

Powyższe działania miały na celu przeciwdziałanie izolacji seniorów, wspieranie 
ich w zakresie uzyskiwania większej samodzielności i aktywizacji społecznej.

Organizowane były zajęcia poruszające tematykę uzależnień, łagodze-
nia konfliktów interpersonalnych, radzenia sobie z pozytywnymi i przykrymi 
aspektami dnia codziennego oraz promujące zdrowy tryb życia. 

Przeprowadzonych zostało wiele spotkań edukacyjnych i profilaktycznych 
w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec seniorów, realizując w ten 
sposób zapisy Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Zapraszani byli do współpracy przedstawiciele policji – informując naszych 
podopiecznych jak bronić się przed różnymi formami przemocy. W ramach 
projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” zorganizowa-
ny został festyn trzech pokoleń, spotkanie z radcą prawnym i dwa zajęcia 
warsztatowe na temat bezpieczeństwa seniorów.

DDPS skupia 110 podopiecznych, w ośrodku przygotowywane są obia-
dy   udzielane są podstawowe usługi opiekuńcze w trakcie pobytu seniora 
w ośrodku. Średnia wieku podopiecznych to 78 lat.

Ośrodek zatrudnia 13 pracowników (12,25 etatu).

Działalność merytoryczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 
prowadzona była w oparciu o Plan Działalności na 2019 rok. Przyjęte w nim 
założenia zostały zrealizowane w całości.

W 2019 roku DDPS dysponował środkami finansowymi z budżetu Miasta 
Kalisza (940.645,68 zł) i od Wojewody Wielkopolskiego (2.591,68 zł), co daje 
razem kwotę: 943.237,36 zł. Miesięczny koszt w przeliczeniu na jednego pod-
opiecznego wyniósł 714,57 zł.

Z ośrodka – w określonym zakresie – korzystały również osoby nie posia-
dające skierowania Dyrektora MOPS. W statucie Dziennego Domu Pomo-
cy Społecznej nadanego uchwałą XXVI/448/2005 Rady Miejskiej Kalisza 
umieszczono zapis, iż z usług DDPS mogą również korzystać odpłatnie osoby 
nie posiadające skierowania. Do takich usług należą: obiady, imprezy ta-
neczne, wyjazdy i wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zajęcia kulturalne, 
edukacyjne i gimnastyczne.

Działalność komercyjna prowadzona jest tylko w sytuacji wolnych miejsc na 
poszczególne usługi.

Wynajmowane są również odpłatnie dwie sale.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wypracował w 2019 roku dochody w kwo-
cie: 133.935,51 zł.

Działania ośrodka wpisują się w realizację Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 w zakresie zaspaka-
jania potrzeb ludzi starych oraz kształtowania odpowiednich relacji pomiędzy 
starszym pokoleniem a młodszymi generacjami, zapobiegania marginalizacji 
seniorów oraz kształtowania międzypokoleniowej solidarności.

DDPS

110podopiecznych
średnia wieku

lat78

środki finansowe, jakimi dysponuje DDPS
zł943.237,36
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W 2019 r. w Środowiskowym Domu realizowano zadania i cele wynikające 
z misji i regulaminu organizacyjnego jednostki.

Starano się o zapewnić uczestnikom bezpieczne warunki pobytu, pielęgna-
cji, wypoczynku i terapii, jak również transport i wyżywienie.

Realizowano działania pomagające uczestnikom w osiągnięciu możliwie 
najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz integrowanie ich ze społe-
czeństwem.

Realizowano współpracę z opiekunami uczestników w celu optymalizacji 
działań rehabilitacyjno-terapeutycznych.

Wspólnie z podopiecznymi organizowano imprezy okolicznościowe.

W Ośrodku funkcjonowało 5 grup 10-osobowych, do których uczęszczają 
osoby niepełnosprawne o zbliżonych potrzebach psychofizycznych. W gru-
pach organizowane są stałe zajęcia o charakterze terapeutycznym, dosto-
sowane do potrzeb i możliwości poznawczych uczestników. 

W okresie sprawozdawczym uczestnicy wszystkich grup brali udział w co-
dziennych zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Zgodnie z rocznym planem działalności ŚDS „Tulipan”, zaakceptowanym 
przez Wojewodę Wielkopolskiego, w roku 2019 uczestnicy ośrodka brali udział 
w zaplanowanych zajęciach oraz treningach. Plan pracy zakładał zarówno 
czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne nad uczestnikami Domu jak i prowa-
dzenie treningów, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i rodziców/
opiekunów oraz zajęcia rehabilitacyjne – indywidualne i grupowe. 

Z uczestnikami prowadzone były między innymi treningi: umiejętności spo-
łecznych, interpersonalne, relaksacyjne, pamięci i zainteresowań, higienicz-
ne i czystości, kulinarne, samoobsługi, sportowe i aktywizacyjne, terapia za-
jęciowa oraz zajęcia integracyjne, komputerowe, ruchowe i relaksacyjne.

8.4. Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Tulipan”

Uczestnicy Domu brali udział również w zajęciach i imprezach okolicznościo-
wych oraz integracyjnych zorganizowanych przez ŚDS „Tulipan” oraz inne 
jednostki, zarówno na terenie Domu jak i poza nim. Łącznie wzięto udział 
w 49 imprezach okolicznościowych.

W ośrodku, pod okiem rehabilitantów, prowadzone były zajęcia m.in. z kine-
zyterapii, hydroterapii oraz fizykoterapii. Z zajęć rehabilitacyjnych korzystał 
każdy uczestnik Domu, w zależności od wskazań lekarskich oraz własnych 
możliwości i współpracy z rodzicami/opiekunami. W roku 2019 uczestnicy ŚDS 
brali udział w indywidualnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych wynikających 
z cotygodniowych planów pracy ułożonych dla każdego uczestnika (ćwi-
czenia z kinezyterapii, magnetoterapii, hydroterapii, masaże itp.). Ponadto 
prowadzono zajęcia ogólnorozwojowe, m.in. grupową rytmikę, ćwiczenia na 
materacach, ćwiczenia kondycyjne w ramach sprzętu rehabilitacyjnego bę-
dącego na wyposażeniu ogrodu, masaże, spacery na siłownię zewnętrzną 
i place zabaw itp. 

Uczestnicy Domu pozostają pod bieżącą opieką lekarza psychiatry, który 
również współpracuje z terapeutami oraz rodzicami/opiekunami. 

W ŚDS odbyły się w minionym roku spotkania Zespołu Wspierająco-Akty-
wizującego z rodzicami/opiekunami uczestników, których celem jest omó-
wienie sposobu realizacji indywidualnych planów postępowania wpierają-
co-aktywizującego oraz propozycji działań na kolejne miesiące. 

Z wyżywienia w Domu skorzystało 48 uczestników. 

Ośrodek zapewnia dla uczestników wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz usłu-
gi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszka-
nia i odwożeniu po zajęciach. 

Warto również wspomnieć, że na terenie ośrodka kontynuowana była re-
alizacja, wraz ze stowarzyszeniem „Fajna szkoła”, projektu „Super kolega”, 
którego głównym celem jest promocja idei wolontariatu i samoistnej chęci 
pomagania innym.
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Ośrodek współpracował z rodzicami/opiekunami uczestników. 

Dzięki zwiększonej dotacji na jednego uczestnika z niepełnosprawnością 
sprzężoną i/lub autyzmem (w zajęciach w ośrodku uczestniczy 36 takich 
osób) w roku 2019 dokonano m.in. zakupu dodatkowych usług związanych 
z oddziaływaniami terapeutycznymi (m.in. warsztaty z fotografii, florystyki, 
muzykoterapii, wycieczki, warsztaty ceramiczne, plastyczne, masaże, alpa-
koterapia, hortiterapia, piekarnictwo, groty solne), dodatkowego specjali-
stycznego sprzętu i wyposażenia (np. materiały dydaktyczne, edukacyjne, 
terapeutyczne) oraz umożliwiono personelowi bezpośrednio zaangażowa-
nemu w pracę z uczestnikami udział w szkoleniach podnoszących kwalifika-
cje zawodowe. 

W celu realizacji misji oraz działań ujętych w przepisach organizacyjnych Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” zatrudniał 25 pracowników. W skład 
kadry ośrodka wchodzą między innymi terapeuci oraz opiekunowie sprawu-
jący bezpośrednią opiekę i prowadzący zajęcia terapeutyczne z uczestni-
kami w poszczególnych grupach. W każdej grupie liczącej 10 uczestników 
jest dwóch lub trzech pracowników bezpośrednio świadczących usługi 
opiekuńcze i terapeutyczne. W ośrodku jest zatrudniony pracownik socjal-
ny oraz psycholog. Oddziaływania fizjoterapeutyczne świadczy dwóch za-
trudnionych fizjoterapeutów. Uczestnicy przez cały 2019 rok objęci byli opie-
ką medyczną psychiatryczną, dodatkowo w IV kwartale wykonane zostały 
podstawowe badania lekarskie oraz przegląd dentystyczny u uczestników. 
Kadra odpowiedzialna za organizowanie i realizowanie codziennych zajęć 
z uczestnikami wzięła udział w kilku zorganizowanych grupowych szkoleniach 
merytorycznych, głównie z zakresu komunikacji pozawerbalnej wraz z prak-
tycznymi warsztatami na bazie nowo zakupionych komunikatorów, a także 
z zakresu treningów pracy z osobami niepełnosprawnymi z niepełnospraw-
nością sprzężoną oraz autyzmem. 

Ponadto w IV kwartale 2019 roku ŚDS zorganizował spotkania grupy wsparcia 
dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych oraz spotkania z praw-
nikiem mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy prawnej związanej 
z niepełnosprawnością (m.in. kwestie ubezwłasnowolnienia, spraw majątko-
wych i spadkowych).

W 2019 r. przeprowadzono działania, dzięki którym możliwe było podniesienie 
standardu funkcjonowania naszego Domu oraz podniesienie jakości pracy 
personelu i pobytu uczestników. 

ŚDS wzbogacił się o nowy autobusu, Mercedes Benz, do realizacji usług 
transportowych (zakup sfinansowany przez Miasto Kalisz przy udziale środ-
ków finansowych PFRON). 

Przeprowadzono remonty oraz dokonano uzupełnienia wyposażenia i sprzętu.
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ka-
liszu 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1.942, w tym 1.112 kobiet, tj. 57,3%. Statysty-
ki te ujmują 1.251 bezrobotnych zamieszkałych w Kaliszu (w tym 681 kobiet, 
tj. 54,4%) oraz 691 bezrobotnych mieszkańców gmin należących do powiatu 
kaliskiego, w tym 431 kobiet, tj. 62,4%. 

Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2019 r. była mniej-
sza o 65 osób, tj. o 3,2% w stosunku do stanu z grudnia 2018 r. (2.007).

Analizując stan bezrobocia na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowano 
spadek liczby bezrobotnych w następujących grupach:

8.5. Powiatowy Urząd Pracy Spadek wystąpił także w grupie bezrobotnych zaliczanych do osób będą-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

Od stycznia do grudnia 2019 r. zarejestrowano 4.933 osoby bezrobotne. Jest 
to o 645 osób, tj. o 11,6% mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Najwięcej osób rejestrowało się w październiku (481).

 

31 grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych, zwolnionych przez 
zakład pracy wynosiła 122 osoby, w tym 71 kobiet, tj. 58,2%. Liczba ta jest 
mniejsza o 26 osób, tj. o 17,5% w porównaniu do stanu sprzed roku. 

Od stycznia do grudnia 2019 r. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły ogółem 
12.463,00 tys. zł. Jest to kwota niższa o 3.074,50 tys. zł, tj. o 19,78% od wydat-
ków poniesionych w analogicznym okresie 2018 r. (15.537,50 tys. zł).
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