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1. Podstawa
  opracowania

Zgodnie z art. 28 a ustawy o samorządzie gminnym, 
prezydent miasta co roku do 31 maja przedsta-
wia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Raport 
podsumowuje działalność samorządu gminnego 
w roku poprzednim.
Zakres raportu obejmuje podsumowanie działalno-
ści Prezydenta Miasta Kalisza w roku 2018, w szcze-
gólności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
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2. Informacje ogólne

Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
Kalisz jest miastem na prawach powiatu położonym w środkowo-za-
chodniej Polsce na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto jest 
siedzibą powiatu kaliskiego oraz stanowi główny ośrodek aglomeracji 
kalisko-ostrowskiej.

Położenie geograficzne sytuuje Kalisz w trójkącie trzech dużych i waż-
nych 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 
komunikacyjnymi kraju. Połączenia drogowe zapewniają dwie drogi 
krajowe oraz trzy drogi wojewódzkie: 
• droga krajowa nr 12 (łącząca zachodnią granicę kraju poprzez Gło-
gów, Leszno, Jarocin, Kalisz, Sieradz, Radom ze wschodnią granicą), 
• droga krajowa nr 25 (łącząca północną i południową granicę 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 
dwie drogi powiatowe i drogi gminne. 
Dostępność drogowa Kalisza jest niezadowalająca. Najbliżej przebie-
gającym szlakiem komunikacyjnym, zaliczanym do głównych szlaków 
tranzytowych kraju, jest autostrada A2 położona ok. 45 km na pół-
noc od miasta. Przebiegająca w tym kierunku (Konin) droga krajowa 
nr 25 nie ułatwia jednakże dostępu do autostrady, gdyż nie jest dro-
gą szybkiego ruchu. Podobna sytuacja dotyczy drogi krajowej nr 12 
w kierunku Łodzi i dalej. 
Przez Kalisz przechodzi linia kolejowa nr 14 będąca linią znaczenia 
państwowego. Łączy ona Warszawę, Łódź, Kalisz i Wrocław. Ze wzglę-
du na niezadowalający stan techniczny nie jest jednak w pełni wyko-
rzystywana. 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 
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Ostrów Wielkopolski, skąd do Poznania prowadzi linia kolejowa nr 272 
Kępno – Ostrów Wielkopolski – Pleszew – Środa Wielkopolska – Po-
znań. Jest to również linia znaczenia państwowego, jednak jej stan 
techniczny jest niezadowalający. 
Kalisz nie posiada własnego portu lotniczego. Najbliżej położonymi 
portami lotniczymi realizującymi międzynarodowe połączenia cywilne 
są: Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi (ok. 105 km), Port 
Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Port Lotniczy 
im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Demografia i migracje 
Na dzień 31.12.2018 roku w Kaliszu mieszkało 97.649 osób. Odnotowu-
je się stały spadek liczby osób zamieszkujących miasto. Od 2014 do 
2018 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 4.396 osób, a najwięk-
szy spadek nastąpił w roku 2016 – o 1.331 osób. W 2018 r. odnotowano:
• urodzenia: 919 osoby,
• zgony: 1.290 osoby,
• pobyt stały zameldowanie: 2.902 osoby, 
• pobyt czasowy zameldowanie: 2.349 osoby

Ewidencja ludności
• Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czaso-
wy, stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego – 6.681.
• Usuwanie niezgodności – 33.014.
• Wydawanie decyzji w prawach meldunkowych – 165.
• Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 765.
• Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamiesz-
kania cudzoziemców (RZC) oraz udostępnienie danych z Rejestru Do-
wodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 
– 5.499.
• Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych oso-
by, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM), rejestru za-
mieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO 
zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy 
– 2.463.
• Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych 
oraz wtdawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobo-
wych RDO – 295.

urodzeń
919

mieszkańców97.649

zgonów
1.290

osoby zameldowane
na pobyt stały

2.902
osoby zameldowane
na pobyt czasowy

2.349
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3. Informacje finansowe

Budżet Kalisza na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr XLVII/625/2017 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały bu-
dżetowej na 2018 rok.
Na przestrzeni 2018 roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady 
Miejskiej/Miasta Kalisza i 32-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta 
Kalisza.
Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 22/2018 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w ciągu ubiegłego 
roku był 49-krotnie zmieniony.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2018 r. nie stwierdziło 
nieważności wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 
2018 roku zwiększył się o kwotę 30.016.781,86 zł, tj. o 5,2%, natomiast 
plan wydatków zwiększył się o kwotę 68.702.257,76 zł, tj. o 11,3%. W ana-
lizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 
38.685.475,90 zł i stanowił 69.391.077,39 zł.
Na wzrost planu dochodów na 31.12.2018 r., w porównaniu z planem na 
1.01.2018 r., wpływ miało m.in. przyjęcie do budżetu środków w postaci 
dotacji celowych na zadania bieżące (17,9 mln zł), środków niewyga-
sających (8,5 mln zł).
Na wzrost planu wydatków na 31.12.2018 r., w porównaniu z planem 
na 1.01.2018 r. miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych 
i bieżących z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2017 r. 
i wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy 
o finansach publicznych i przeznaczenie ich na wydatki, zarówno bie-
żące, jak i majątkowe (24,6 mln zł).
• na zadania własne o 56,5 mln zł: m.in. transport i łączność (21,2 mln zł), 
gospodarkę mieszkaniową (3,7 mln zł), bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową (8,2 mln zł), kulturę, kulturę fizyczną i tury-
stykę (9,5 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wy-
chowawczą (16,8 mln zł), ochronę zdrowia (1 mln zł), pomoc społeczną 
(5,5 mln zł), pomoc rodzinie (0,2 mln zł), pozostałe wydatki (0,9 mln zł).
Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę 
długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 3,7 mln zł, wydatki na gospo-
darkę komunalną o 4,2 mln zł, wydatki na administrację publiczną 
o 1,4 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 1,2 mln zł,
• na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 
ustawami o 13,3 mln zł, m.in. pomoc społeczną (0,9 mln zł), wspiera-
nie rodziny (9,3 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciw-
pożarową oraz obronę narodową (0,8 mln zł), rolnictwo i gospodarkę 
mieszkaniową (0,2 mln zł), administrację publiczną (0,6 mln zł), oświatę 
i wychowanie (1 mln zł) i pozostałe wydatki (0,5 mln zł),

Zmiany budżetu Kalisza w 2018 roku

budżet na 01.01.2018 r. budżet na 31.12.2018 r.

DOCHODY
579.936.108,99 zł

WYDATKI
610.641.710,48 zł

DEFICYT
30.705.601,49 zł

DOCHODY
609.952.890,85 zł

WYDATKI
679.343.968,24 zł

DEFICYT
69.391.077,39 zł



6Raport o stanie gminy za rok 2018 • Kalisz

• na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami admini-
stracji rządowej o 0,2 mln zł.
Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono plan wydatków na za-
dania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostka-
mi samorządu terytorialnego o 1,3 mln zł.
Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększo-
no o kwotę 38.685.475,90 zł.
W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono 
o kwotę 28.701.197,22 zł (tj. 5,4%), natomiast plan dochodów majątko-
wych zwiększono o kwotę 1.315.584,64 zł (tj. 2,6%).
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie do-
chodów stanowił kwotę 609.952.890,85 zł. W ww. kwocie dochodów 
zaplanowano:
• dochody bieżące w wysokości 557.718.766,96 zł,
• dochody majątkowe w wysokości 52.234.123,89 zł.
W 2018 roku wykonano dochody w wysokości 611.344.009,75 zł, co sta-
nowi 100,2% planu, w tym:
• dochody bieżące w wysokości 571.578.863,03 zł, co stanowi 
102,5% planu,
• dochody majątkowe w wysokości 39.765.146,72 zł, co stanowi 
76,1% planu.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie wy-
datków stanowił kwotę 679.343.968,24 zł.
W wydatkach ogółem:
• wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 533.888.944,31 zł, które 
zrealizowano w kwocie 516.443.084,83 zł (co stanowi 96,7% ustalonego 
planu),
• wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 145.455.023,93 zł, wy-
konano w kwocie 135.046.121,15 zł (tj. 92,8% planu).

Realizacje dochodów Kalisza

Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach 
Kalisza ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków Kalisza

PLAN WYKONANIE

MIASTO: 448.593.914,75 zł

POWIAT: 161.358.976,10 zł

OGÓŁEM: 609.952.890,85 zł OGÓŁEM: 611.344.009,75 zł

MIASTO: 453.704.816,61 zł

POWIAT: 157.639.193,14 zł

PLAN WYKONANIE

MIASTO: 499.433.526,96 zł

POWIAT: 179.910.441,28 zł

OGÓŁEM: 679.343.968,24 zł OGÓŁEM: 651.489.205,98 zł

MIASTO: 475.602.044,59 zł

POWIAT: 175.887.161,39 zł

7% dochody
majątkowe

dochody
bieżące93%
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Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 651.489.205,98 zł 
(tj. 95,9% planu), w tym:
• wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 543.300.009,38 zł, 
co stanowi 95,5% planu,
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 106.107.411,95 zł, 
co stanowi 98,2% planu,
• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy poro-
zumień z organami administracji rządowej w wysokości 137.397,15 zł, co 
stanowi 91,4% planu,
• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wy-
sokości 1.944.387,50 zł, co stanowi 99,6% planu.
W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pub-
licznych poniesiono wydatki w wysokości 53.861.460,81 zł, co stanowi 
91,3% planu.

WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

WYKONANIE
516.443.084,83 zł

PLAN
533.888.944,31 zł

WYKONANIE
135.046.121,15 zł

PLAN
145.455.023,93 zł
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4. Finanse Miasta Kalisza 
Miasta na prawach powiatu

Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, 
opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi) są znaczącymi źródłami dochodów własnych Miasta.
Ich wysokość na koniec 2018 r. przedstawia się następująco:

Postępowanie przedegzekucyjne i zabezpieczające

W 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wy-
konane w łącznej kwocie 86.917.385,04 zł, co stanowiło 101,76% planu.
Na wykonanie planu oprócz opłat wpływ miały również prowadzone 
postępowania przedegzekucyjne polegające na wystawianiu upo-
mnień i tytułów wykonawczych oraz postępowania zabezpieczające.

Podatek
od nieruchomości
61.107.849,94 zł

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

14.751.470,60 zł

Podatek od środków
transportowych

6.999.611,12 zł

Podatek rolny
264.880,88 zł

Opłata targowa 2.187.654,00 zł

Opłata skarbowa
1.289.522,75 zł

Pozostałe dochody
podatkowe (w tym: odsetki,
koszty upomnienia)
307.052,75 zł

Podatek leśny
9.343,00 zł

Dochody Kalisza
– miasta na prawach powiatu 611.344.009,75 zł

w tym:

Dochody własne miasta
z tytułu podatków i opłat lokalnych 86.917.385,04 zł

Pozostałe dochody
Kalisza - miasta
na prawach powiatu
524.426.624,71 zł

Dochody z tytułu
podatków

i opłat lokalnych
86.917.385,04 zł

7.710.932,49 zł

1.241.696,23 zł

238.502,29 zł

7.115.930,71 zł

1.157.992,21 zł

190.764,41 zł

1.896.305,74 zł

90.772,87 zł
11.725,10 zł

4.244.596,67 zł

719.947,53 zł

160.773,42 zł

4.772.550,89 zł

845.040,25 zł

23.856,06 zł

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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Prezydent Miasta Kalisza w 2018 r. wydał 21.376 decyzji dotyczących 
wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, 
3.463 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, 
927 decyzji w zakresie podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, 
76 decyzji w sprawie wymiaru podatku od środków transportowych.
Ponadto podatnicy złożyli:
• 1.023 deklaracji na podatek od nieruchomości,
• 1.003 deklaracji na podatek od środków transportowych.
W 2018 r. podatnicy mieli możliwość korzystania ze zwolnień w podatku 
od nieruchomości na podstawie następujących uchwał Rady Miasta:
• Uchwała z dnia 28.10.2010 r. nr LVI/758/2010 w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości,
• Uchwała z dnia 23.04.2014 r. nr XLVI/628/2014 w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości,
• Uchwała z dnia 23.04.2014 r. nr XLVI/629/2014 w spawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz 
nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części,
• Uchwała z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr XLVI/630/2014 w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w któ-
rych utworzono nowe miejsca pracy,
• Uchwała z dnia 29 października 2015 r. nr XV/173/2015 w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier ar-
chitektonicznych.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
udzielone zwolnienia stanowią pomoc publiczną. Łącznie odnotowa-
no 204 przypadki takiej pomocy na kwotę 774.660,98 zł.
Ponadto Prezydent Miasta Kalisza realizuje zadania w zakresie opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób obję-
tych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 
31.12.2018 r. wyniosła 86.781, w tym 85.190 osób z segregacją odpadów. 
W 2018 r. przyjęto i zarejestrowano 9.142 sztuk deklaracji.
W Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1 a uruchomione są 

dwa stanowiska informacji podatkowej. Umożliwia to mieszkańcom 
uzyskanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych, składanie 
informacji, deklaracji i innych dokumentów sprawdzonych pod wzglę-
dem poprawności ich wypełniania, a także pomoc przy sporządzaniu 
informacji/deklaracji podatkowych. W 2018 r. obsłużono 6.867 osób. 
W Biurze Obsługi Interesanta znajdują się trzy stanowiska kasowe, 
w których petenci mogą dokonywać wszystkich płatności na rzecz 
Urzędu Miasta Kalisza w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (kar-
ty płatnicze, BLIK itp.).
Prezydent Miasta Kalisza jako organ egzekucyjny uprawniony do pro-
wadzenia egzekucji należności pieniężnych, dla których jest właściwy 
do ich ustalenia lub określenia oraz poboru w 2018 r. wyegzekwował 
kwotę 1.362.188,43 zł.
W toku prowadzonego postępowania zabezpieczającego zosta-
ły ustanowione hipoteki przymusowe w ilości 47 na łączną kwotę  
966.120,00 zł.
Ponadto Prezydent Miasta Kalisza skierował do Urzędów Skarbowych 
5 wniosków w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. 
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5. Informacja 
o stanie mienia 
– dane z raportu o stanie mienia komunalnego

• Wartość netto majątku ogółem w 2018 roku jest wyższa w porów-
naniu do roku poprzedniego o 8,78%, czyli w ujęciu wartościowym 
o 153.775.364 zł. 
• W stosunku do roku ubiegłego nieco wyższa jest wartość rzeczowe-
go majątku trwałego o 6,37% (kwotowo o 83.464.404 zł) oraz finanso-
wego majątku trwałego o 16,24% (kwotowo o 59.614.000 zł). Wartość 
majątku obrotowego wzrosła o 15,14% (kwotowo o 10.697.382 zł). 
• Największy udział w strukturze majątku ogółem ma rzeczowy mają-
tek trwały (73,20%) oraz finansowy majątek trwały (22,41%). Udział ma-
jątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 4,27%. 
• Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:

 

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

• Ponad połowa majątku znajduje się w zarządzie jednostek budże-
towych – 51,61% (w tym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 43,22%). 
W zarządzie Urzędu Miasta znajduje się 40,46% majątku, a 7,93% – 
w zarządzie zakładów budżetowych. 
• Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach (zgodnie ze stanem 
udziałów zarejestrowanych na dzień 31.12.2018 r. w Krajowym Reje-
strze Sądowym) wynosi 245.835.540 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej 
o 7.891.000 zł. W roku 2018 Miasto Kalisz podwyższało kapitał zakładowy 
w Spółkach: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Aqu-
apark Kalisz Sp. z o.o., Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Miejski Klub 
Sportowy Kalisz Sp. z o.o. oraz Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 
• Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania Miasto osiągnęło w roku 2018 dochody 
w kwocie 6.217.647,14 zł.

* uwzględnia prawo użytkowania wieczystego gruntu

Wartość netto majątku ogółem (w zł)

drogi i mosty29,59%

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej25,71%

budynki i lokale19,04%

grunty, w tym prawo
użytkowania wieczystego20,67%

Rzeczowy
majątek trwały 1.310.658.313 1.394.122.716 83.464.404 106,37 73,20

Finansowy
majątek trwały 367.093.540 426.707.540 59.614.000 116,24 22,41

Należności
długoterminowe 1.747.578 1.566.779 -180.799 89,65 0,08

Majątek
obrotowy 70.649.522 81.346.904 10.697.382 115,14 4,28

Wartości
niematerialne

i prawne
292.575 472.952 180.377 161,65 0,02

Mienie
zlikwidowanych

jednostek
280.212 280.212 0 100,00 0,01

OGÓŁEM 1.750.721.740 1.904.497.103 153.775.364 108,78 100

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiana
wartości (4-3)

Dynamika
(4/3*100)

Struktura
(%)
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Struktura wartości netto majątku wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wartość netto majątku 5.1. Struktura majątku ogółem

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Rzeczowy
majątek trwały
1.394.122.716 zł

Mienie zlikwidowanych
jednostek
280.212 zł

Finansowy
majątek trwały
426.707.540 zł

Wartości niematerialne
i prawne
472.952 zł

Należności
długoterminowe
1.566.779 zł

Majątek obrotowy
81.346.904 zł

Mienie w zarządzie
Urzędu Miasta 278.419.939 429.020.773 63.096.271 770.536.983 40,46

Mienie w zarządzie
jednostek

budżetowych,
w tym:

971.655.066 0 11.291.911 982.946.976 51,61

Placówki oświaty
i wychowania 141.332.053 0 3.406.434 144.738.487 7,60

Straż Miejska 427.421 0 4.388 431.809 0,02

Placówki ochrony
zdrowia i opieki

społecznej
13.080.955 0 1.582.313 14.663.268 0,77

Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji 816.814.637 0 6.298.776 823.113.413 43,22

Pozostałe
jednostki, w tym: 3.129.308 6.710 1.302.528 4.438.546 0,23

Instytucje kultury 3.129.308 6.710 1.302.528 4.438.546 0,23

OSRiR 70.354.425 0 852.853 71.207.278 3,74

RAZEM 1.394.122.716 429.027.483 81.346.904 1.904.497.103 100

Zakłady
budżetowe, w tym: 140.918.403 0 5.656.194 146.574.597 7,70

MZBM 70.563.978 0 4.803.341 75.367.319 3,96

Rzeczowy
majątek
trwały

Pozostały
majątek

Majątek
obrotowy Razem Struktura

(%)
stan na 31.12.2017 r. stan na 31.12.2018 r.

1.750.721.740 zł 1.904.497.103 zł
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5.2. Spółki z udziałem Miasta Kalisza

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o 117.000.000 117.720.000 117.000.000 117.720.000

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r.

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

Udział Miasta

31.12.2018 r.

100% 100%

31.12.2017 r.

(%)

31.12.2018 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. 41.042.000 44.132.000 41.042.000 44.132.000 100% 100%

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z. o.o. 9.771.000 10.575.000 9.771.000 10.575.000 100% 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. 500.000 2.000.000 500.000 2.000.000 100% 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. 67.308.000 77.373.000 10.693.000 12.470.000 15,89% 16,12%

WSK PZL Kalisz S. A. 66.684.400 66.150.680 621.040 621.040 0,93% 0,94%

OGÓŁEM 424.900.020 440.545.300 237.944.540 245.835.540
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5.3. Jednoosobowe Spółki Miasta

1. Aquapark Kalisz Sp. z o.o. – spółka powołana aktem założycielskim z dnia 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 pokryty został wkładem pieniężnym oraz aportem 
w postaci projektu budowlanego i nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę ww. obiektów. 
Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony (wkład pieniężny) łącznie 
o kwotę 3.090.000 zł. 

2. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – spółka świadczy usługi komunikacyjne na terenie Miasta 
oraz kilku gmin ościennych. 
Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 804.000,00 zł – 
wkład pieniężny. 

3. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – spółka buduje mieszkania na wy-
najem i zarządza nimi. W roku 2018 kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie. 

4. Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – akt założycielski Spółki podpisano 28.06.2011 r. na pod-
stawie uchwały Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.05.2011 r. Celem Spółki jest tworzenie 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 
Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.500.000 zł 
w formie wkładu pieniężnego. 

5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. – spółka świadczy usługi ko-
munikacyjne głównie na terenie Kalisza i ościennych gmin. Miasto Kalisz nabyło nieodpłatnie od 
Skarbu Państwa 100% udziałów w tej Spółce na podstawie umowy z 20.07.2010 r. 
W roku 2018 kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony. 

6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – przedmiotem działania spółki jest pro-
dukcja, dostawa i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków na rzecz mieszkańców miasta. 
Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony wkładem pieniężnym 
o kwotę 720.000,00 zł.
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5.4. Spółki z mniejszościowym udziałem Miasta Kalisza

7. Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o. – zaopatruje mieszkańców w różne rodzaje pieczywa. Od 1.01.2018 r. 
do 31.12.20178r. kapitał zakładowy Spółki pozostał na dotychczasowym poziomie. 

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. – podstawowym zadaniem spółki jest świadczenie 
usług w zakresie odbiorów odpadów, oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowych. 
W 2018 r. kapitał zakładowy Spółki nie zmienił się. 

9. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz 
otwartych terenów publicznych. W 2018 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 
10.065.000,00 zł. Udział Miasta w kapitale spółki podwyższony został o kwotę 1.777.000,00 zł, w tym: 
1.000.000,00 zł – wkład pieniężny, 777.000,00 zł – aport (wkład niepieniężny).

10. ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. – celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokal-
nej w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. Na podstawie publicznie ogłoszonego zaproszenia 
do negocjacji Miasto Kalisz sprzedało w 2013 r. 90% udziałów Spółce Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 
w Elblągu. Z dniem 1.04.2014 r. Spółka ENERGA Ciepło Kaliskie rozpoczęła eksploatację miejskie-
go systemu ciepłowniczego w ramach trzech koncesji: na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję 
oraz obrotu ciepłem. W 2018 r. kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

11. Giełda Kaliska Sp. z o.o. – prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno-spożywczym w tym rów-
nież targowiskami miejskimi. Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. kapitał zakładowy Spółki nie zmienił się. 

12. WSK PZL-KALISZ S.A. – jest spółką działającą na potrzeby rynku lotniczego i motoryzacyjnego. 
Miasto Kalisz zostało udziałowcem tej spółki na mocy ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsię-
biorstw i banków. W 2018 r. został obniżony kapitał akcyjny spółki z 66.427.300,00 zł na 66.150.680,00 zł 
w związku z umorzeniem akcji pracowniczych. 
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6. Informacja
o realizacji polityk,
programów i strategii 

6.1. Strategia Rozwoju Miasta Kalisza 
na lata 2014 – 2024 
(https://www.bip.kalisz.pl//uchwaly/2014_49_651.pdf) 
– uchwalona przez Radę Miejską – Uchwała Nr XLIX/651/2014 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. wskazuje wizję rozwoju oraz 
cele strategiczne i operacyjne w dziesięcioletniej perspektywie roz-
wojowej Miasta. 

WIZJA
Kalisz – otwarte miasto o wysokiej jakości życia jego mieszkańców 
i dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce.

Kalisz
- tu chcę żyć

Kalisz - aktywne miasto,
aktywni obywatele

STREFA SPOŁECZNA

Kalisz
- kuźnia talentów

Wsparcie dla osób
młodych i rodzin

Zapewnienie wysokiego
komfortu życia osób starszych

Aktywizacja i wsparcie
dla osób bezrobotnych

i zagrożonych wykluczeniem

Podniesienie jakości
i dostępności usług

z zakresu ochrony zdrowia

Zwiększenie skuteczności
działania służb

odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo

Rozwijanie i promowanie
oferty kulturalnej

i rozrywkowej

Aktywizacja sportowa
i turystyczna dzieci,

młodzieży i dorosłych

Rozwój partycypacji
społecznej w procesie

zarządzania

Kontynuowanie
wsparcia dla inicjatyw

oddolnych i NGOs

Dlasza optymalizacja
procesu obsługi 

mieszkańców
w Urzędzie Miasta

Zwiększenie poczucia
odpowiedzialności

mieszkańców
za sprawy lokalne

oraz ich aktywizacja
na rzecz dobra wspólnego

Podnoszenie jakości
i różnorodności oferty
edukacyjnej Kalisza

Rozwój ośrodka
akademickiego w Kaliszu

Tworzenie warunków
do współpracy pomiędzy

przedsiębiorstwamia
a jednostkami edukacyjnymi

Cele strategiczne i operacyjne
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Kalisz
- biegun wzrostu

Kalisz
- synergia aglomeracji

STREFA GOSPODARCZA

Kalisz
- unikatowe dziedzictwo

Tworzenie sprzyjającego
klimatu inwestycyjnego

Ułatwienie prowadzenia
działalności gospodarczej

Wzmacnianie dostępności
narzędzi ułatwiających
kooperację podmiotów

gospodarczych

Wspieranie kooperacji
biznesu z nauką

Wzmacnianie
działalności badawczo-

rozwojowej

Stymulowanie rozwoju
sektorów innowacyjnych

w regionie

Promocja gospodarcza

Wdrażanie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

Poprawa systemu
transportowego Aglomeracji

Kalisko-Ostrowskiej

Wspieranie rozwoju
gospodarczego Aglomeracji

Kalisko-Ostrowskiej

Organizowanie wspólnych
przedsięwzięć i wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych

oraz sportowych

Wdrożenie i rozwój systemu
konsultacji władz

Wspólny lobbing na rzecz
rozwoju regionalnego

Rozwój i promocja
unikatowego w skali kraju
produktu turystycznego

Ochrona, promocja i rozwój
dziedzictwa kulturowego

i naturalnego

Wspieranie inwestycji
sprzyjających rozwojowi

kultury i turystyki

Stworzenie i wypromowanie
rozpoznawalnej marki

Miasta Kalisza

Kalisz
- funkcjonalne miasto

Kalisz
- naturalna przestrzeń

STREFA PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNA

Poprawa dostępności zewnętrznej
i jakości infrastruktury transportowej

Poprawa jakości i kompleksowości
transportu publicznego

Tworzenie warunków oraz zachęt
do osiedlania się w Śródmieściu poprzez
podejmowanie działań rewitalizacyjnych

i aktywizacyjnych

Poprawa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego miasta

Popraw jakości i dostępności usług
publicznych poprzez budowę, modernizację

i doposażenie obiektów
użyteczności publicznej

Wzmocnienie systemu zachęt do zmiany
systemów grzewczych

na bardziej ekologiczne

Wspieranie efektywaności energetycznej
i wykorzystanie odnawialnych

źródeł energii

Realizacja obszarów powyrobiskowych

Preferencyjne warunki prowadzenia 
działalności dla przedsiębiorstw

wykorzystujących ekologiczne rozwiązania

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców

1. cel strategiczny:

Kalisz – tu chcę żyć
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem regionalnym o wysokiej ja-
kości życia.
Cel obejmujący problematykę inwestycji w infrastrukturę społeczną 
zapewniającą wysoki poziom życia i udogodnienia dla jego mieszkań-
ców we wszystkich sferach, m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, rozrywka, 
kultura, sport i rekreacja. W jego ramach realizowane będą również 
działania zmierzające do wspierania poszczególnych grup społecz-
nych, a także zapewnienia wysokiego poziomu usług świadczonych 
przez miasto swoim mieszkańcom.

2. cel strategiczny:

Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem stwarzającym warunki do 
aktywności mieszkańców oraz współpracy mieszkańcy – lokalny sa-
morząd.
Zakłada się, że Kalisz może i powinien rozwijać się dzięki wykorzystaniu 
aktywności i kreatywności ludzi tu mieszkających. Kalisz będzie mia-
stem promującym wzrost zaangażowania społecznego, kreującym 
społeczeństwo obywatelskie, wspierającym inicjatywy i przedsiębior-
czość społeczną. Władze Kalisza zaangażują się w szeroką współpra-
cę z mieszkańcami, a Urząd Miasta Kalisza będzie miejscem postrze-
ganym jako przyjazne dla mieszkańców.
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3. cel strategiczny: 

Kalisz – kuźnia talentów 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem edukacji kreującej przy-
szłość.
Cel kładący nacisk na dalszą rozbudowę systemu edukacji w Kaliszu. 
Edukacja jest mocną stroną miasta. Jej jakość stoi na wysokim pozio-
mie, również infrastruktura edukacyjna jest w większości w bardzo do-
brym stanie. W Kaliszu można się kształcić na wszystkich poziomach 
edukacji w zakresie wielu, często unikatowych specjalności. Dlatego 
proponuje się dalsze umacnianie tej sfery tak, aby Kalisz stał się znany 
z jakości i różnorodności swojej oferty edukacyjnej. Będzie to przycią-
gać do miasta ludzi młodych chcących kształcić dzieci w najlepszych 
placówkach. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie wyż-
szym zapobiegnie z kolei odpływowi ludzi młodych obecnie wybiera-
jących jako miejsce studiów większe miasta oraz przyciągnie nowych 
studentów z okolicznych miejscowości.

4. cel strategiczny: 

Kalisz – biegun wzrostu 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem będącym motorem wzro-
stu regionalnego i innowacyjności.
Kalisz to miasto ludzi przedsiębiorczych, stwarzające warunki dla dal-
szego rozwoju przedsiębiorczości oraz nowych inwestycji. Cel zakłada 
kontynuację i wzmocnienie stosowanych zachęt dla inwestorów kreu-
jących nowe miejsca pracy. Szczególny nacisk należy położyć jednak 
na wzmocnienie współpracy nauki i biznesu oraz na inwestycje inno-
wacyjne, a także na dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców 
i budżetu miasta.

5. cel strategiczny: 

Kalisz – synergia aglomeracji 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem wiodącym w budowie plat-
formy współpracy aglomeracyjnej z Ostrowem Wielkopolskim i oko-
licznymi miejscowościami.
Cel, w którym zapisana została konieczność rozwoju współpracy 
w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dzięki której możliwe bę-
dzie osiągnięcie efektu synergii. Współpraca powinna zostać wdro-
żona na wielu płaszczyznach, m.in. komunikacji, gospodarki, edukacji, 
kultury i rekreacji. Wspólne działania pozwolą na osiągnięcie silniejszej 
pozycji i przewagi konkurencyjnej nad innymi ośrodkami.

6. cel strategiczny: 

Kalisz – unikatowe dziedzictwo 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem znanym z unikatowej oferty 
turystycznej i kulturalnej.
Niedostatecznie docenianą sferą w rozwoju miasta pozostaje jego 
promocja oraz działania na rzecz rozwoju sektora turystycznego. Ka-
lisz jest miastem potencjalnie atrakcyjnym turystycznie, lecz brakuje 
mu swoistego wyróżnika, na którym można by oprzeć promocję mia-
sta i który byłby czynnikiem przyciągającym odwiedzających nie tylko 
z kraju, lecz również z zagranicy. Cel wskazuje na konieczność budowy 
unikatowego w skali kraju produktu turystycznego opartego na dzie-
dzictwie i tradycjach miasta oraz na potrzebę intensyfikacji działań 
promocyjnych i zbudowanie marki Kalisz.
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7. cel strategiczny: 

Kalisz – funkcjonalne miasto 
Pożądany stan docelowy: Kalisz miastem skutecznym w planowaniu 
i realizacji ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych porządkują-
cych tkankę miejską.
W ramach celu rekomendowane są działania o charakterze inwe-
stycyjnym w infrastrukturę miejską, tj. inwestycje drogowe, poprawa 
warunków komunikacyjnych, 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 rów-
nowagi.
Oprócz wzmacniania i rozwoju potencjału gospodarczego i społecz-
nego Kalisza konieczne są również działania służące ochronie środo-
wiska naturalnego. W tymże celu niezbędna jest realizacja projektów 
poprawiających stan środowiska w mieście, promowania ekologicz-
nych rozwiązań oraz dbałości o naturalne walory miasta.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Strategii 
wraz z oceną występowania wzajemnej relacji pomiędzy 
stopniem realizacji celów operacyjnych a osiągnięciem 
założonych w Strategii.

1. cel strategiczny: Kalisz – tu chcę żyć.

1.1. Cel operacyjny: 

Wsparcie dla osób młodych i rodzin.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Podejmowanie działań na rzecz wzrostu liczby miejsc w żłobkach (systema-
tyczny wzrost liczby miejsc zarówno w żłobkach publicznych jak i niepublicznych).
• Subsydiowanie przez Miasto Kalisz miejsc w żłobkach niepublicznych.
• Rosnące wydatki budżetowe na funkcjonowanie placówek opieki nad 
dziećmi do lat 3.
• Liczba dostępnych miejsc w przedszkolach adekwatna do zapotrzebowania.
• Wzrost liczby miejsc w świetlicach środowiskowych.
• Wzrost wydatków budżetowych na funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
• Wdrożenie programu „Kalisz Rodzina 3+”.
• Przyznawanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, do-
datków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
• Wzrost liczby lokali socjalnych.

NEGATYWY:
• Mimo podejmowanych działań, ciągle wzrasta zapotrzebowanie na miej-
sca opieki dla dzieci do lat 3.
• Spadek liczby mieszkań komunalnych pozostających w dyspozycji Miasta Kalisz.

4.0
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1.2. Cel operacyjny: 

Zapewnienie wysokiego komfortu życia osób starszych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Rozwój działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.
• Systematyczny wzrost liczby słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• Działalność organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest 
wspieranie osób starszych.
• Rosnąca liczba wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjno-rucho-
wych adresowanych do seniorów.
• Wzrost liczby uczestników wydarzeń adresowanych do seniorów.

NEGATYWY:
• Wzrost liczby osób w wieku 60+ korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej.
• Występowanie licznych barier architektonicznych utrudniających porusza-
nie się w obrębie miasta osobom starszym, w szczególności z ograniczeniami 
ruchowymi.

3.8

1.3. Cel operacyjny: 

Aktywizacja i wsparcie dla osób bezrobotnych i zagrożo-
nych wykluczeniem.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Zdecydowany spadek stopy bezrobocia.
• Spadek udziału osób młodych (do 25. roku życia) w ogólnej liczbie osób 
pozostających bez pracy.
• Poprawa sytuacji na rynku pracy dostrzegalna w oczach mieszkańców.
• Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
• Wzrost wartości wydatków z budżetu Miasta Kalisza na finansowanie dzia-
łalności, noclegowni, schronisk, itp.
• Wdrożenie projektu „Powrót z Bezdomności”.
• Wzrost liczby osób wspartych ze środków PFRON.
• Wzrost liczby organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełno-
sprawnościami.

NEGATYWY: 
• Trudna sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami (wzrost 
udziału tych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych).
• Niski poziom wykształcenia osób pozostających bez pracy.
• Wzrost liczby osób w wieku powyżej 50. lat w ogólnej liczbie osób pozosta-
jących bez zatrudnienia.
• Systematyczny wzrost liczby osób wymagających wsparcia w postaci usług 
opiekuńczych.
• Wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.

4.4
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1.4. Cel operacyjny: 

Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony 
zdrowia.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wsparcie finansowe działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ze środków budżetu Miasta Kalisza (w tym 
wsparcie budowy ośrodka radioterapii, zakupu sprzętu medycznego i apa-
ratury medycznej dla placówki).
• Realizacja programów polityki zdrowotnej (np. medycyny sportowej dla 
dzieci i młodzieży, wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego 
wykrywania chorób płuc, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, pro-
filaktyki zakażeń HPV oraz HCV, profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci, 
profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci).

NEGATYWY: 
• Bardzo długi czas oczekiwania na wizytę u niektórych lekarzy specjalistów.
• Występowanie licznych barier architektonicznych w obrębie miasta utrud-
niających dotarcie do placówek medycznych osobom starszym, w szczegól-
ności z ograniczeniami ruchowymi.
• Bardzo niskie oceny mieszkańców dla poziomu dostępności lekarzy specja-
listów i podstawowej opieki zdrowotnej.

3.5

1.5. Cel operacyjny: 

Zwiększenie skuteczności działania służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Zdecydowany spadek liczby popełnianych przestępstw.
• Wzrost poziomu wykrywalności sprawców przestępstw.
• Wzrost liczby prowadzonych przez Policję akcji prewencyjnych, zapobie-
gających i długofalowych ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości.
• Zacieśnienie współpracy pomiędzy Strażą Miejską a policją (wzrost liczby 
wspólnych patroli prewencyjnych).
• Wzrost liczby działań profilaktycznych realizowanych w szkołach przez Straż 
Miejską (zajęcia o tematyce uzależnień, cyberprzemocy, przemocy, agresji, 
odpowiedzialności nieletnich, bezpieczeństwa na drodze, itp.).
• Wzrost wydatków z budżetu Miasta Kalisza na współfinansowanie dopo-
sażenia Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży 
Pożarnej.
• Spadek stopnia znaczenia przestępczości jako problemu społecznego 
w odczuciu mieszkańców.

NEGATYWY: 
• Spadek liczby prowadzonych przez straż miejską akcji prewencyjnych, za-
pobiegających i długofalowych ukierunkowanych na ograniczenie prze-
stępczości.

4.8
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1.6. Cel operacyjny: 

Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wzrost liczby nieodpłatnych imprez artystyczno-rozrywkowych organizo-
wanych ze środków budżetu Miasta Kalisza.
• Wzrost liczby uczestników imprez organizowanych przez Miasto Kalisz.

NEGATYWY: 
• Spadek liczby wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Kaliską.
• Spadek liczby osób korzystających z Kaliskiej Biblioteki Publicznej.
• Spadek poziomu ocen mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej w Kaliszu.

3.5

1.7. Cel operacyjny: 

Aktywizacja sportowa i turystyczna dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wzrost liczby klubów sportowych działających na terenie miasta.
• Wzrost wydatków z budżetu Miasta Kalisza na rozwój sportu (szkolenia 
sportowe, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych).

NEGATYWY: 
• Spadek popularności sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
na rzecz innych form rozrywki (Internet, elektronika, media społecznościo-
we itp.).

3.9
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2. cel strategiczny: Kalisz – aktywne miasto, aktywni oby-
watele.

2.1. Cel operacyjny: 

Rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Organizacja spotkań konsultacyjnych dotyczących najważniejszych kwestii 
związanych z rozwojem lokalnym.
• Przeprowadzanie badań ankietowych w celu poznania opinii mieszkańców 
na tematy kluczowe dla rozwoju miasta.
• Zapewnienie możliwości zgłaszania inicjatyw lokalnych.

NEGATYWY:
• Relatywnie niewielka liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych dla 
mieszkańców.
• Niewielka liczba uczestników spotkań konsultacyjnych.
• Niewielka liczba przeprowadzanych badań ankietowych.
• Jedynie 1/5 mieszkańców z przekonaniem, że władze miasta zapewniają 
odpowiedni udział społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji dla 
rozwoju miasta.

3.0

2.2. Cel operacyjny: 

Kontynuowanie wsparcia dla inicjatyw oddolnych i NGOs.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Systematyczny wzrost liczby organizacji pozarządowych działających na 
terenie miasta.
• Wzrost wydatków z budżetu Miasta Kalisza na finansowanie zadań publicz-
nych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

NEGATYWY: 
• Spadek liczby zadań powierzanych przez Miasto Kalisz organizacjom po-
zarządowym.

4.0
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2.3. Cel operacyjny: 

Dalsza optymalizacja procesu obsługi mieszkańców 
w Urzędzie Miasta.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wdrażanie nowych e-usług w zakresie obsługi petentów Urzędu Miasta.

NEGATYWY: 
• Zbyt mała liczba e-usług charakteryzujących się 4. i 5. poziomem dojrzało-
ści (transakcja i personalizacja).
• Zbyt długi (zdaniem mieszkańców) czas oczekiwania na załatwienie sprawy 
w Urzędzie Miasta.
• Niewystarczający (w ocenie mieszkańców) poziom kompetencji pracowni-
ków Urzędu Miasta.
• Spadek jakości świadczenia usług przez Urząd Miasta Kalisza w ocenie 
mieszkańców.

3.3

2.4. Cel operacyjny: 

Zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców 
za sprawy lokalne oraz ich aktywizacja na rzecz dobra 
wspólnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Stworzenie budżetu obywatelskiego.
• Duże zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim (znaczna licz-
ba zgłaszanych projektów).
• Rosnąca liczba realizowanych projektów w ramach budżetu obywatelskie-
go (180 projektów zrealizowanych w latach 2014 — 2017).

NEGATYWY: 
• Relatywnie niska frekwencja w głosowaniu nad budżetem obywatelskim 
(głosuje średnio co czwarty uprawniony mieszkaniec miasta).
• Bardzo mała liczba zgłaszanych inicjatyw lokalnych.

3.7
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3. cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów

3.1. Cel operacyjny: 

Podnoszenie jakości i różnorodności oferty edukacyjnej 
Kalisza.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Regularne doposażanie pracowni przedmiotowych w placówkach edu-
kacyjnych.
• Wysoki odsetek nauczycieli podnoszących swoje kompetencje.
• Wsparcie w postaci Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II 
przyznawane przez Prezydenta Miasta Kalisza uczniom uzyskującym wysokie 
wyniki w nauce.

NEGATYWY:
• Spadek liczby wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

4.1

3.2. Cel operacyjny: 

Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsię-
biorstwami a jednostkami edukacyjnymi.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Rosnąca liczba klas profilowanych i specjalizacyjnych w placówkach oświa-
towych.
• Nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a lokalnymi 
przedsiębiorcami (w okresie realizacji Strategii zawarto 3.021 tego typu umów).

NEGATYWY: 
• Ciągłe występowanie zjawiska niedopasowania kierunków wykształcenia 
do potrzeb rynku pracy.

4.5
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3.3. Cel operacyjny: 

Rozwój ośrodka akademickiego w Kaliszu.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wystarczająca liczba miejsc w akademikach.
• Utrzymująca się na stałym poziomie liczba kierunków studiów, w ramach 
których prowadzone jest kształcenie.
• Dotacje celowe przyznawane z budżetu Miasta Kalisza na realizację prac 
inwestycyjnych prowadzonych przez kaliskie uczelnie.

NEGATYWY: 
• Zmniejszająca się rola Kalisza jako ośrodka akademickiego (spadek liczby 
studentów, w szczególności studiów stacjonarnych).

2.8

4. cel strategiczny: Kalisz – biegun wzrostu.

4.1. Cel operacyjny: 

Tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja inwestycji ukierunkowanych na poprawę warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej.
• Wszczęcie kilkunastu procedur opracowania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

NEGATYWY:
• Niewielka powierzchnia wolnych, dostępnych terenów pod duże inwestycje.
• Niespełna 18% powierzchni miasta objęte miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego.

3.5



26Raport o stanie gminy za rok 2018 • Kalisz

4.1. Cel operacyjny: 

Tworzenie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja inwestycji ukierunkowanych na poprawę warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej.
• Wszczęcie kilkunastu procedur opracowania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

NEGATYWY: 
• Niewielka powierzchnia wolnych, dostępnych terenów pod duże inwestycje.
• Niespełna 18% powierzchni miasta objęte miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego.

3.5

4.2. Cel operacyjny: 

Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wysoka wartość wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych w przelicze-
niu na 1000 mieszkańców.
• Rosnąca liczba inwestycji przedsiębiorstw (wzrost liczby wydawanych po-
zwoleń na budowę magazynów).
• Wzrost wartości wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Wzrost liczby najemców (przedsiębiorców) wynajmujących lokale od Miasta 
Kalisza korzystających z ulgi start-up.
• Wsparcie finansowe udzielane przedsiębiorstwom przez Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości.
• Realizacja projektu pn. „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przez Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości.

NEGATYWY: 
• Wzrost liczby najemców (przedsiębiorców) wynajmujących lokale od Miasta 
Kalisza korzystających z ulgi z tytułu spadku obrotów.
• Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania blisko 70% ankietowanych 
uważa prowadzenie biznesu w Kaliszu za trudne lub bardzo trudne.

4.0



27Raport o stanie gminy za rok 2018 • Kalisz

4.3. Cel operacyjny: 

Wzmacnianie dostępności narzędzi ułatwiających koope-
rację podmiotów gospodarczych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Szczególna rola Kalisza w funkcjonowaniu Klastra Spożywczego Południo-
wej Wielkopolski.

NEGATYWY: 
• Spadek liczby pracowników przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach inicja-
tyw klastrowych.

2.7

4.4. Cel operacyjny: 

Wspieranie kooperacji biznesu z nauką.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS ukierunkowa-
nych na dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego kaliskich placó-
wek edukacyjnych do potrzeb rynku pracy oraz na podnoszenie kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

NEGATYWY: 
• Brak działań w zakresie ułatwiania współpracy przedsiębiorców z uczelnia-
mi wyższymi.

3.0
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4.5. Cel operacyjny: 

Wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja prac badawczo-rozwojowych przez firmy zrzeszone w ramach Kla-
stra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

NEGATYWY: 
• Brak działań w zakresie ułatwiania realizacji przedsięwzięć badawczo-roz-
wojowych przez przedsiębiorstwa.

2.5

4.6. Cel operacyjny: 

Stymulowanie rozwoju sektorów innowacyjnych w regionie.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja projektów ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju sektorów 
innowacyjnych (doposażenie istniejących oraz tworzenie nowych wysokospe-
cjalistycznych pracowni w szkołach i pozostałych placówkach oświatowych; 
zwiększenie dostępu do staży, praktyk, poprawa przygotowania szkół do 
kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie szkół 
i placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli).

NEGATYWY: 
• Brak działań w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców prowadzących lub 
planujących działalność w branżach lub obszarach innowacyjnych.

3.1
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4.7. Cel operacyjny: 

Promocja gospodarcza.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja działań z zakresu promocji gospodarczej w latach 2016 — 2017, 
takich jak, np. produkcja spotów reklamowych prezentujących potencjał go-
spodarczy Kalisza, Organizacja Kaliskiego Forum Biznesu, realizacja działań 
komunikacyjnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego i promocję 
potencjału gospodarczego miasta we współpracy z Wielkopolskim Klastrem 
Lotniczym, opracowanie „Strategii komunikacji marki miasta Kalisza”, wyko-
rzystanie Internetu oraz mediów społecznościowych do promocji gospodar-
czej Kalisza; obsługa inwestorów w Urzędzie Miasta Kalisza, współpraca z in-
stytucjami otoczenia biznesu.

NEGATYWY: 
• Brak działań z zakresu promocji gospodarczej w latach 2014 — 2015.

4.0

5. cel strategiczny: Kalisz — synergia aglomeracji.

5.1. Cel operacyjny: 

Wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Pozyskanie dofinansowania na 41 przedsięwzięć w ramach ZIT AKO (w tym 
7 umów podpisało Miasto Kalisz). Łączny całkowity koszt projektów współfi-
nansowanych ze środków Strategii ZIT dla rozwoju AKO, dla których umowy 
podpisane zostały w 2017 roku, wyniósł 236.001.586,70 zł (w tym wartość pro-
jektów Miasta Kalisza: 78.370.294,15 zł). Łączna wartość przyznanego dofi-
nansowania dla wspomnianych projektów wyniosła 176.038.961,00 zł (w tym 
dla Miasta Kalisz: 59.656.579,85 zł).
• Realizacja projektów z zakresu wspierania efektywności energetycznej, mo-
bilności miejskiej, elektronicznych usług publicznych, infrastruktury edukacyj-
nej i szkoleniowej, kształcenia zawodowego, rewitalizacji obszarów miast.

NEGATYWY: 
• Brak działań z zakresu poprawy stanu środowiska przyrodniczego w obsza-
rze funkcjonalnym miasta oraz dotyczących wzmacniania badań, rozwoju 
technologicznego oraz innowacji.

4.0
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5.2. Cel operacyjny: 

Poprawa systemu transportowego Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Pozyskanie dofinansowania na 3 przedsięwzięcia w obszarze rozwoju sys-
temu transportu publicznego.
• Zakupiono 11 autobusów niskoemisyjnych oraz zamontowano 847 urządzeń 
z zakresu telematyki usprawniających system transportu publicznego.

NEGATYWY: 
• Brak działań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
drogowej.

3.6

5.3. Cel operacyjny: 

Wspieranie rozwoju gospodarczego Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

• 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.
Ze względu na błędne sformułowanie celu, nie było możliwości przypisania 
mu odpowiednich mierników obrazujących stopień jego osiągnięcia.

-
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5.4. Cel operacyjny: 

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń kultu-
ralno-rozrywkowych oraz sportowych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wzrost liczby wydarzeń organizowanych przez biuro SAKO.
• Zorganizowanie 10 wydarzeń przez biuro SAKO.

NEGATYWY: 
• Brak zorganizowanych wydarzeń w latach 2015 i 2016.

3.6

5.5. Cel operacyjny: 

Wdrożenie i rozwój systemu konsultacji władz.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

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

NEGATYWY: 
• Brak stworzenia ogólnego sytemu konsultacji.

3.8
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5.6. Cel operacyjny: 

Wspólny lobbing na rzecz rozwoju regionalnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 
176 mln zł do 2017 roku.
• Podpisanie umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 224 mln zł 
w 2018 roku.

NEGATYWY: 
• Niewystarczające działania podjęte w celu uzyskania środków z budżetu 
centralnego na strategiczne inwestycje.

3.2

6. cel strategiczny: Kalisz — unikatowe dziedzictwo.

6.1. Cel operacyjny: 

Rozwój i promocja unikatowego w skali kraju produktu tu-
rystycznego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Systematyczny wzrost liczby osób korzystających z oferty „Wybierz Kalisz 
na weekend”.
• Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów oferowanych przez Centrum 
Informacji Turystycznej.

NEGATYWY: 
• Spadek liczby turystów obsługiwanych przez Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze Kaliski Oddział im. Stanisława Graevego.
• Spadek liczby osób odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej.
• Spadek liczby sprzedanych opakowań „Andrutów Kaliskich”.
• Brak wykreowania unikatowego w skali kraju produktu turystycznego.

2.8
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6.2. Cel operacyjny: 

Stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki Miasta 
Kalisza.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Opracowanie Strategii komunikacji marki Miasta Kalisza.
• Opracowanie i przyjęcie systemu identyfikacji wizualnej marki Miasta Kalisza.

NEGATYWY: 
• Brak skonkretyzowanych działań, które miałyby wymierne efekty, np. w po-
staci zwiększenia ruchu turystycznego w Kaliszu.

3.4

6.3. Cel operacyjny: 

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i na-
turalnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wzrost wydatków budżetowych na kulturę i ochronę dziedzictwa.
• Wzrost liczby zabytków niestanowiących własności gminy objętych wsparciem.
• Wzrost liczby budynków objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi 
oraz wydatków z budżetu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Ka-
liszu i budżetu Miasta Kalisza na ich finansowanie.
• Rosnąca wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza przezna-
czonych na dotacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

NEGATYWY: 
• Brak działań w zakresie stworzenia systemu monitorowania, zarządza-
nia i nadzorowania dziedzictwa naturalnego (terenów przyrodniczych oraz 
zwiększenia dostępności zieleni miejskiej).

4.1
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6.4. Cel operacyjny: 

Wspieranie inwestycji sprzyjających rozwojowi kultury i tu-
rystyki.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży zwią-
zanej z zakwaterowaniem.
• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży ga-
stronomicznej.
• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych związanych z działalnością spor-
tową, rozrywkową i rekreacyjną.
• Rosnąca wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom niezali-
czanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

NEGATYWY: 
• Zmniejszająca się wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza 
przeznaczanych na finansowanie projektów organizacji pozarządowych.

4.2

7. cel strategiczny: Kalisz – funkcjonalne miasto.

7.1. Cel operacyjny: 

Poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktury 
transportowej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Wybudowanie 3,91 km nowych ulic.
• Modernizacja 28,32 km istniejących ulic.
• Utworzenie 299 nowych miejsc parkingowych.
• Wybudowanie 14,99 km dróg rowerowych.

NEGATYWY: 
• Brak obwodnic miasta w ciągu dróg krajowych nr 12 i 25.
• Brak działań na rzecz wdrożenia nowoczesnych, inteligentnych systemów 
zarządzania ruchem.
• Brak wzrostu poziomu średnich ocen mieszkańców dla stanu dróg i chod-
ników.
• Remonty dróg i chodników to w oczach mieszkańców ciągle najistotniejsze 
działanie, którego podjęcie przyczyni się do wzrostu jakości życia.

3.7
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7.2. Cel operacyjny: 

Poprawa jakości i kompleksowości transportu publicznego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Zakup 27 szt. nowych autobusów.

NEGATYWY: 
• Likwidacja dwóch linii komunikacyjnych – skrócenie łącznej długości obsłu-
giwanych linii.
• Spadek liczby pasażerów komunikacji miejskiej.
• Zdecydowany wzrost liczby zarejestrowanych samochodów osobowych.

3.5

7.3. Cel operacyjny: 

Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się w Śród-
mieściu poprzez podejmowanie działań rewitalizacyjnych 
i aktywizacyjnych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
• Rozpoczęcie realizacji 11 inwestycji zaplanowanych w Gminnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Kalisza.
• Realizacja 41 przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze Śródmieścia.

NEGATYWY: 
• Systematyczny rokroczny spadek liczby mieszkańców Śródmieścia.
• Wysokie natężenie skali problemów społecznych dostrzegalnych na obsza-
rze Śródmieścia.

4.0
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7.4. Cel operacyjny: 

Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Działania na rzecz przygotowania do realizacji inwestycji budowy zbiornika 
retencyjnego Wielowieś Klasztorna.
• Przeznaczenie środków z budżetu Miasta Kalisza na wyposażenie magazy-
nu przeciwpowodziowego.

NEGATYWY: 
• Brak rzetelnych danych na temat stanu technicznego wszystkich wałów 
przeciwpowodziowych.
• Brak skoordynowanych działań w zakresie konserwacji zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych będący wynikiem nieuregulowanych stosunków własnoś-
ciowych terenów.
• Niewystarczający system obwałowań rzeki Prosny oraz Kanału Bernardyń-
skiego stanowiący zagrożenie powodziowe dla Osiedla Piskorzewskiego, 
osiedla Piwonice, osiedla Rajsków.

3.6

7.5. Cel operacyjny: 

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych poprzez 
budowę, modernizację i doposażenie obiektów użyteczno-
ści publicznej.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja inwestycji na rzecz dostosowania budynków i przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
• Realizacja 53 inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania placówek 
edukacyjnych.
• Realizacja 29 inwestycji z zakresu modernizacji urzędów i placówek publicz-
nych obsługujących mieszkańców.
• Realizacja 45 inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania infrastruktury 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.
• Realizacja 4 inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania instytucji kultury.

NEGATYWY: 
• brak

4.5
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8. cel strategiczny: Kalisz – naturalna przestrzeń.

8.1. Cel operacyjny: 

Wzmocnienie systemu zachęt do zmiany systemów grzew-
czych na bardziej ekologiczne.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• 848 wymienionych systemów grzewczych w gospodarstwach domowych 
przy wsparciu finansowym Miasta Kalisza.
• 51 wymienionych systemów grzewczych w gospodarstwach domowych 
przy wsparciu finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

NEGATYWY: 
• Ciągle niska świadomość mieszkańców w zakresie negatywnego wpływu 
stosowania paliw stałych w systemach grzewczych na jakość powietrza.
• Niechęć mieszkańców do wymiany systemów grzewczych i realizacji przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych.

4.0

8.2. Cel operacyjny: 

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Termomodernizacja 13 budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowego 
Kalisza zarządzanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
• Termomodernizacja budynków placówek edukacyjnych (żłobki i przedszkola).

NEGATYWY: 
• Relatywnie niewielka liczba inwestycji termomodernizacyjnych realizowa-
nych w obiektach użyteczności publicznej.
• Niewielki poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

3.5
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8.3. Cel operacyjny: 

Realizacja przedsięwzięć poprawiających stan środowiska 
naturalnego.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych i modernizacji istniejących 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
• Realizacja inwestycji z zakresu modernizacji sieci wodociągowej.
• Realizacja blisko 9 000 szt. nowych nasadzeń drzew i krzewów.
• Realizacja działań z zakresu unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 
(wsparcie z budżetu Miasta Kalisza realizacji tego typu inwestycji przez 
mieszkańców).

NEGATYWY: 
• Ciągle niepełne skanalizowanie miasta.
• Ciągłe występowanie na terenie miasta pokryć dachowych wykonanych 
z azbestu.
• Ciągle duży problem związany z występowaniem zanieczyszczeń powietrza.
• Jedynie w ocenie niespełna 19% ankietowanych mieszkańców władze mia-
sta podejmują odpowiednie działania w zakresie ochrony środowiska natu-
ralnego.

4.0

8.4. Cel operacyjny: 

Rekultywacja obszarów powyrobiskowych.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Opracowanie projektów budowlanych dla inwestycji z zakresu rekultywacji 
i zagospodarowania obszarów powyrobiskowych.

NEGATYWY: 
• Brak realizacji inwestycji z zakresu rekultywacji obszarów powyrobiskowych.
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8.5. Cel operacyjny: 

Preferencyjne warunki prowadzenia działalności dla przed-
siębiorstw wykorzystujących ekologiczne rozwiązania.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5) 

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Brak

NEGATYWY: 
• Brak realizacji działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu. 

0.0

8.6. Cel operacyjny: 

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Stopień realizacji celu:
(w skali od 0 do 5)

Uzasadnienie dla stopnia osiągnięcia celu:

POZYTYWY:
• Realizacja 21 kampanii informacyjnych i promocyjnych na rzecz podnosze-
nia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.
• Bardzo wysoki odsetek mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów.

NEGATYWY: 
• Ciągle niska świadomość mieszkańców w zakresie negatywnego wpływu 
stosowania paliw stałych w systemach grzewczych na jakość powietrza.

4.0
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6.2. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę 
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania prze-
strzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Kalisza, które zostało przyjęte przez Radę 
Miejską Kalisza w dniu 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA Nr XLVI/566/2017.
Poprawnie kreowana przestrzeń daje mieszkańcom satysfakcję iden-
tyfikacji z miejscowością oraz okolicą zamieszkania, a także przyciąga 
inwestorów. Jedynym skutecznym narzędziem tworzenia ładu prze-
strzennego jest prawo miejscowe, wyrażone w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. Obecnie, w obszarze miasta obo-
wiązuje 37 planów miejscowych, które łącznie pokrywają ok. 1239,41 ha 
obszaru miasta, co stanowi ok. 17,86%.

W roku 2018 rozpoczęto procedury zmierzające do uchwalenia nastę-
pujących mpzp:
• zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu w rejonie ulic: Cicha–Prosta,
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Poligonowa,
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy 
mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią,
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta – 
Wiosenna,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Długiej i Szerokiej.

Jednocześnie w 2018 roku zakończono 5 procedur poprzez uchwalenie:
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tereny Przy-
dworcowe III – część B,
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w re-
jonie ulicy Tylnej,
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodręb-
nionych obszarów w rejonie Sulisławic,
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Kmiecej i Torowej,
• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej 
Strefy Gospodarczej Rypinek – II.

Liczba wydanych decyzji (w roku 2018):

decyzje263
o ustaleniu warunków zabudowy

decyzji70
o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

planów
miejscowych37 obszaru

miasta17,86%1239,41 ha
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6.3. Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Kalisza na lata 
2015 – 2020
Uchwała Nr Xv/175/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Miasta Kalisza na lata 2015 – 2020”.
Zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza zarządza i gospodaruje sa-
morządowy zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych 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 Budynków Mieszkalnych (z późn. zm.), jego za-
daniem statutowym jest właściwe realizowanie polityki Miasta Kalisza 
przedstawionej w ww. programie.

Zasób mieszkaniowy zarządzany przez Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych
Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest 
do zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji życiowej.

Struktura własnościowa nieruchomości w zarządzie MZBM
na dzień 31.12.2018 r.

Mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza, stan na dzień 31.12.2018 r.

W podanej liczbie ujęte jest także 38 lokali mieszkalnych, o które zwięk-
szył się zasób mieszkalny Miasta Kalisza w wyniku oddania w 2018 r. do 
użytku budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 140 a dedyko-
wanego specjalnie dla seniorów. 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, z części zasobu mieszkaniowego 
gminy wydzielony jest zasób socjalny.
Miasto posiada 4 budynki socjalne zaadaptowane z obiektów użytko-
wych, w tym 2 o łącznej liczbie 45 lokali socjalnych zaadaptowano z bu-
dynków garażowo-magazynowych przy ul. Noskowskiej 7 – 9 w 2018 r. 
Pozostałe lokale socjalne powstały w wyniku przekształcenia lokali 
przeważnie o obniżonym standardzie i małym metrażu. Przekwalifiko-
wanie następuje na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza 
w oparciu o ocenę standardu wyposażenia lokali przedłożoną przez 
komisję ds. przekwalifikowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.

Lokale socjalne w ramach zasobu mieszkaniowego Miasta Kalisza 
– stan na dzień 31.12.2018 r.

lokali586 powierzchnia
lokali18.329,50 m2

wspólnoty mieszkaniowe
z udziałem gminy

budynków257
własność komunalna

budynki183

lokale mieszkalne, socjalne,
pomieszczenia tymczasowe

1.799 78.567,25 m2

powierzchniailość

lokale użytkowe

251 22.839,77 m2 

powierzchniailość

3.722

2.661 119.392,54 m2 226 18.157,26 m2 5.960

liczba
osób

wspólnoty
mieszkaniowe

komunalne

4.460 197.959,79 m2 477 40.997,03 m2 9.682łącznie
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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza także budynkami 
prywatnymi o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętymi decyzja-
mi administracyjnymi w tzw. zarząd przymusowy, a także stanowiący-
mi współwłasność osób fizycznych i Miasta Kalisza.

Budynki stanowiące własność osób fizycznych oraz współwłasność osób 
fizycznych i Miasta Kalisza w zarządzie MZBM – stan na dzień 31.12.2018 r.

Polityka czynszowa

Bazowa stawka czynszu obowiązuje od marca 2013 r. na postawie Za-
rządzenia Nr 103/2013 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 6.03.2013 r.

Czynsze w zasobie mieszkaniowym Miasta Kalisza, stan na dzień 31.12.2018 r.

Czynsze dla poszczególnych lokali mieszkalnych wyliczane są indywi-
dualnie, na podstawie obowiązującej stawki bazowej czynszu i czyn-
ników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu.
Koszty utrzymania lokali socjalnych współfinansowane są również 
w części z dotacji przedmiotowej, którą MZBM otrzymuje corocznie 
z budżetu miasta. W 2018 r. kwota przyznanej dotacji przedmiotowej 
na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, 
a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu wyniosła 421.360,00 zł.

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

Z uwagi na powyższe, budynki wymagają znacznych nakładów fi-
nansowych na konieczne prace remontowe. W 2018 r. MZBM otrzy-
mał dotację przedmiotową na remont pustostanów w wysokości 
500.000,00 zł oraz dotacje celowe w ww. kwotach:
• 1.550.000,00 zł na elewacje i modernizacje budynków i klatek scho-
dowych stanowiących własność Miasta Kalisza,
• 750.000,00 zł na modernizację systemu grzewczego.

Struktura wiekowa zasobu mieszkaniowego Miasta Kalisza,
stan na dzień 31.12.2018 r.

88 941

liczba lokali
miesz-
kalnych

liczba
budynkówbudynki

39.459,05 m2 40

liczba lokali
użytkowych

powierz
-chnia

3.758,92 m2

26 307 15.904,18 m2 16 1.212,11 m2

powierz
-chnia

1.607

564

liczba
osób

współwłasność
osób fizycznych
 i Miasta Kalisza

osoby
fizyczne

Bazowa stawka
czynszu 

komunalnego
w zł/m2

Średnia stawka
czynszu 

komunalnego
w zł/m2

Stawka czynszu
socjalnego

w zł/m2

Minimalna i maksymalna
stawka czynszu
komunalnego

w zł/m2

4,84 3,87 - 5,57 4,27 1,2

1167 26,20

udział %liczba lokalilata

1282 28,70budynki wybudowane w latach 1918 – 1947

1750 39,20budynki wybudowane w latach 1948 – 1977

72 1,60budynki wybudowane w latach 1978 – 1997

189 4,30

4.460 100

budynki wybudowane
 lub zaadaptowanych po 1997 r.

budynki wybudowane przed 1917 r.
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Na bieżące utrzymanie, remonty mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
inwestycje wydatkowano kwotę 7.282.422,75 zł, w ramach której wy-
konano:

• remonty elewacji 7 budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych,
• wymianę pokryć dachowych na 7 budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych,
• remonty pokryć dachowych na 12 budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych,
• instalację centralnego ogrzewania z sieci ciepłowni-
czej 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
• zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ga-
zowe w 30 lokalach mieszkalnych, 
• remonty lub wymianę instalacji gazowych w 16 lo-
kalach komunalnych,
• remonty lub wymianę instalacji elektrycznych 
w 101 lokalach komunalnych, 
• remonty lub wymianę instalacji wodnych, kanaliza-
cyjnych lub sanitarnych w 360 lokalach komunalnych,
• przemurowanie lub remont kominów w 11 bu-
dynkach,
• przestawienie lub postawienie nowych pieców 
w 36 lokalach komunalnych,
• wymianę pieców grzewczych gazowych w 2 loka-
lach komunalnych,
• wymianę drzwi w budynkach i lokalach komunal-
nych – 27 sztuk,
• wymianę okien w budynkach i lokalach komunal-
nych – 80 sztuk,
• prace remontowe w lokalach komunalnych, przy-
gotowując je do ponownego zasiedlenia – 84 lokale 
mieszkalne,

• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usunięcie awarii w zakresie 
robót budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,
• drobne remonty, konserwacje, naprawy i usunięcie awarii w zakresie 
robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu,
• w kwocie tej uwzględniono wpłaty na fundusz remontowy prze-
kazywany na rachunki wspólnot mieszkaniowych w wysokości 
3.429.022,74 zł.

budynków7
budynków7

budynków12
budynki4

lokali30
lokali16

lokali101
lokali360

budynków11
lokali36

lokali2
drzwi27

okien80

lokali84
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6.4. Polityka społeczna – Miejski 
Program Ochrony i Promocji Zdrowia 
Miasta Kalisza na lata 2017 – 2020
Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/432/2017 Rady Miejskiej Ka-
lisza z dnia 23 lutego 2017 r. 

Miasto w 2018 r. realizowało programy polityki zdrowotnej w zakresie:

Wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet
Program polegał na wykonaniu badań mammograficznych u kobiet 
od 40. do 49. roku życia i powyżej 70. roku życia oraz od 50. do 69. 
roku życia jeżeli występowało wskazanie medyczne stwierdzone przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczące pilności wykona-
nia badania oraz badań ultrasonograficznych piersi u kobiet od 18. do 
49. roku życia.
Badania mammograficzne realizowane były na podstawie skierowań 
wystawionych przez podmioty posiadające kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Kalisza. 
Program wyłoniony w drodze konkursu realizowany był przez podmiot: 
MED–SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Śródmiejska 34.  
W ramach programu wykonano 81 badań MMG i 791 USG. Program 
zrealizowano w 76%. Na jego realizację zaplanowano 55.000 zł, wyko-
nano 42.075 zł. W 2018 r. zmiany chorobowe wykryto u 2 kobiet.

Profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Kalisza 
Program polegał na: przeprowadzaniu badania przesiewowego krwi 
na obecność przeciwciał anty-HCV, w przypadku wystąpienia pod-
wyższonego ryzyka wynikającego z przeprowadzonej ankiety ryzyka 
zakażenia wirusem zapalenia wątroby, ukierunkowaniu osób na pod-
noszenie świadomości na temat WZW C.
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
Konsylium Sarna i Wspólnicy, ul. Podkowińskiego 2.
W ramach programu wykonano 29 badań, program zrealizowano 
w 8,29%. Na jego realizację zaplanowano 9.975 zł wykonano 826,50 zł. 
Brak wyników pozytywnych. 

Akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Program polegał na: badaniu kału na krew utajoną dla mieszkań-
ców Kalisza w wieku od 40. do 75. roku życia, konsultacji lekarza ga-
stroenterologa w przypadku dodatniego wyniku i/lub obciążającego 
wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety oraz wykonaniu 
badania kolonoskopowego jeżeli występowało wskazanie medyczne 
stwierdzone przez lekarza gastroenterologa. 
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
WSZ im. Ludwika Perzyny, ul. Poznańska 79. 
W ramach programu wykonano 197 badań kału na krew utajoną, 60 kon-
sultacji gastroenterologa i 60 kolonoskopii. Program zrealizowano w 97,7%. 
Zaplanowano 30.000 zł wykonano 29.205 zł. Wykryto polipy i uchyłki u 5%.

badań
MMG81 badań

USG791

zł55.000 zaplanowana
kwota

zł42.075 zrealizowana
kwota 76%wykonania

programu

badań29
zł9.975 zaplanowana

kwota

zł826,50 zrealizowana
kwota

8,29%wykonania
programu

badań197 konsul
-tacji60 kolonos

-kopii60

zł30.000 zaplanowana
kwota

zł29.205 zrealizowana
kwota

97,7%wykonania
programu
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Szczepień przeciwko grypie
Program polegał na: przeprowadzeniu działań edukacyjnych, doty-
czących profilaktyki grypy, poinformowaniu o możliwości wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych i sposobie postępowa-
nia w sytuacji ich wystąpienia, przeprowadzeniu szczepień przeciwko 
grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60. roku życia. 
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
NZOZ „Art. &Med.” ul. Winiarska 12, 62 – 800 Kalisz.
W ramach programu wykonano 634 szczepienia. Program zrealizowa-
ny w 100%, zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.952,31 zł.

Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
Program polegał na: przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifi-
kującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonania 
szczepienia obejmującego 3 dawki szczepienia podane w odstępach 
czasowych zalecanych przez producenta szczepionki, przeprowa-
dzenia edukacji zdrowotnej, dotyczącej profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanej do odbiorców programu 
tj.: dziewcząt i chłopców urodzonych w 2006 r., jak również rodziców/
opiekunów prawnych adresatów programu.
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
NZOZ „Art. &Med.”, ul. Winiarska 12, 62 – 800 Kalisz.

W ramach programu wykonano 174 szczepienia (zaszczepiono 
58 dziewcząt). Program zrealizowany w 65,9%. Na realizację zaplano-
wano 44.880 zł, wykonano 29.580 zł.

Medycyny Sportowej w stosunku do dzieci i młodzieży do 
ukończenia 21. roku życia czynnie uprawiającej sport, ubie-
gającej się o przyznanie lub posiadających licencje na 
amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach spor-
towych oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, 
którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawia-
niem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych. 
Program polegał na przeprowadzeniu wymaganych badań i konsul-
tacji. Należą do nich: wykonanie próby wysiłkowej, badania elektro-
kardiograficzne, badania elektroencefalograficzne, badania ogólne 
moczu z oceną mikroskopową osadu, oznaczenia odczynu opada-
nia krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej 18 parametrowej 
(3dif) lub 25 parametrowej (5dif) w zależności od wskazania lekarza 
z wzorem odsetkowym, oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi, 
badania radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa typu ap + bok, 
konsultacje kardiologiczne, konsultacje laryngologiczne, konsultacje 
okulistyczne, konsultacje neurologiczne.

badania634
zł29.952,31 zrealizowana

kwota 100% wykonania
programu

zł29.952,31 zaplanowana
kwota

65,9%
wykonania
programu

szczepienia174
zł29.580 zrealizowana

kwota

zł44.880 zaplanowana
kwota
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Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
NZOZ „Art. &Med.”, ul. Winiarska 12, 62 – 800 Kalisz.
Program zrealizowany w 99,9%, zaplanowano 35.000 zł wykonano 
34.964 zł.

Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla 
dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza 
Program polegał na: przeprowadzeniu spotkania informacyjnego 
z rodzicami/ opiekunami prawnymi dotyczącego planowanych szcze-
pień, przeprowadzeniu wywiady kwalifikującego do szczepienia oraz 
uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział 
dziecka w programie, podaniu szczepionki dzieciom w przedziale wie-
kowym pomiędzy 24 – 34 miesiącem życia. 
Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: 
Medycyna Rodzinna Sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36. 
W ramach programu wykonano 11 szczepień, program zrealizowany 
w 27,5%, zaplanowano 10.000 zł, wykonano 2.750 zł.

Profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich
Program polegał na: spotkaniach rodziców lub opiekunów prawnych 
dzieci pięcioletnich z lekarzem stomatologiem, w zakres których wcho-
dzi szkolenie z profilaktyki próchnicy zębów oraz wizycie w gabinecie 
stomatologicznym dzieci z rocznika 2013 oraz z rocznika 2012, które nie 
ukończyły szóstego roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza. 
Wizyta w gabinecie stomatologicznym obejmowała: przegląd jamy 
ustnej, instruktaż mycia zębów, profilaktykę wad zgryzu, usunięcie 
osadów na płytce nazębnej oraz lakierowanie.
Program realizowany przez podmiot wyłoniony drodze konkursu: Indywi-
dualna Praktyka Lekarska – Małgorzata Peruga, aleja Wolności 17 a/1.
W ramach programu 450 osób uczestniczyło w spotkaniach, 38 dzieci 
skorzystało z wizyty stomatologicznej. Program zrealizowany w 10%. Za-
planowano 34.967 zł wykonano 3.475 zł.

W 2018 przeprowadzone zostały akcje profilaktyczne mające na celu 
promocję zdrowego stylu życia. Przeprowadzono oraz współuczestni-
czono w następujących akcjach:

zł34.964 zrealizowana
kwota 99,9% wykonania

programu
zł35.000 zaplanowana

kwota

14.04.
18.05.
19.05.

26.05.
27.05.

30.05.
02.06.
08.06.
15.06.

os. Czaszki
os. Śródmieście I
os. Szczypiorno
os. Majków
os. Tyniec
Zespół Szkół Techniczno-Elektrycznych
os. Sulisławice
Szkoła Podstawowa nr 8
os. Dobrzec, Dobrzec P i W

17.06.
23.06.
25.08
01.09.
07.09.
15.09.
22.09.
29.09

os. Ogrody
os. XXV- lecia 
os. Rajsków
Główny Rynek 20
os. Rogatka
os. Kaliniec
os. Piwonice
Hala Kalisz Arena 27,5% wykonania

programu

szczepień11
zł2.750 zrealizowana

kwota

zł10.000 zaplanowana
kwota

10% wykonania
programu

dzieci38
zł3.475 zrealizowana

kwota

zł34.967 zaplanowana
kwota
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W 2018 r. wykonane zostały następujące badania i konsultacje w za-
kresie: edukacji dietetycznej wraz z analizą składu ciała, instruktażu 
Nordic Walking, nauki udzielania pierwszej pomocy, badania RTG, ba-
dania spirometryczne, badania cukru i ciśnienia, badania osteoporo-
zy, badania słuchu, badania wzroku, badania wad postawy, badania 
cytologicznego. 
Akcje organizowane przez miasto były „wydarzeniami rodzinnymi”.
Można było nie tylko wykonać badania, ale także wziąć udział w za-
bawach. Na najmłodszych czekały m.in. dmuchane zamki, bańki my-
dlane oraz konkursy z licznymi nagrodami.
Wybór wykonawców poprzedzony był zawsze obowiązującą proce-
durą, celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Metody rejestrowania 
uczestników odbywały się na podstawie: informacji uzyskanych od reali-
zatorów i z list uczestników. Koszt realizacji wszystkich akcji to 63.408 zł. 

W zakresie celu strategicznego Narodowego Programu Zdrowia: po-
prawy sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej 
społeczeństwa miasto realizowało projekt pn. „Tworzenie grup wspar-
cia dla osób z otyłością”. Projekt realizowany był: 
– od marca do października 2018 r. Skierowany do 15 mieszkańców 
Miasta Kalisza, których BMI przekraczało 30. Każdy uczestnik miał za-
gwarantowane spotkania indywidualne oraz grupowe z dietetykiem 
i psychologiem, warsztaty kulinarne a także aqua aerobik podczas 
całego trwania projektu. Wartość projektu wynosi 17.813,17 zł – środki 
pochodzące z budżetu Miasta Kalisza,
– od kwietnia do listopada 2018 r. Skierowany do 30 mieszkańców 
Miasta Kalisza, których BMI przekracza 30. Każdy uczestnik zagwa-
rantowane miał spotkania indywidualne oraz grupowe z dietetykiem 
i psychologiem, warsztaty kulinarne a także aqua aerobik podczas 
całego trwania projektu. Wartość projektu wynosi 53.222 zł — środki 
pochodzące z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 — 2020 
pozyskane z Ministerstwa Zdrowia.

Inne działania: 
• 14 czerwca 2018 r. zarządzeniem nr 380/2018 Prezydent Miasta Kalisza 
powołał Zespół koordynujący ds. ochrony zdrowia psychicznego,
• 22 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu konsultacyjnego 
ds. ochrony zdrowia, powołanego zarządzeniem 74/2015 Prezydenta 
Miasta Kalisza w dniu 25 lutego 2015 r. 
Zespoły służą jako ciała opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Mia-
sta Kalisza w zakresie szeroko rozumianej polityki zdrowotnej.

6.5. Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2018 r.
Program przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok został przyjęty 
uchwałą nr XLVII/617/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r.
Program wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016 — 2025. 
Zadania realizowane przez Miasto Kalisz w zakresie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów narkotykowych są zgodne z ustawą o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz z wykazem zadań służących realizacji 
celu operacyjnego 2: profilaktyka i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia-
mi behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi określonymi 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 — 2020 pkt. 2 Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Program obejmował opis dotychczas realizowanych działań oraz 
planowane do realizacji w 2018 roku, wynikające z nałożonych przez 
ustawę zadań własnych gminy: zwiększenie dostępności pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożo-
nych uzależnieniem, udzielanie rodzinom osób uzależnionych pomocy 
psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej, wspomagania działań instytucji i orga-
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nizacji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc spo-
łeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom. 
Wszystkie działania realizowane w ramach Miejskiego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii mają za zadanie rozwiązywanie problemów 
narkotykowych w naszym mieście i spełniają wymienione powyżej 
przesłanki ustawowe. 
Monitoring realizacji Programu polega na zbieraniu i analizowaniu in-
formacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu za-
dania są realizowane zgodnie z założonym planem. Jest prowadzo-
ny przy wykorzystaniu określonych w Programie wskaźników oraz na 
podstawie sprawozdań przekazywanych przez realizatorów zadań. 
Uzyskane w ww. sposób informacje i wynikające wnioski są uwzględ-
niane w diagnozie problemów w programie na kolejny rok.
Na realizację działań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na 2018 r. wydatkowano z Budżetu Miasta z rodz. 85.153 (zwal-
czanie narkomanii) 191.703,01 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii podjęto w Kaliszu w 2018 r. szereg działań 
mających na celu ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych 
i społecznych spowodowanych zaużywaniem szkodliwym i uzależnie-
niem narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz NSP.

Leczenie osób uzależnionych.
Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych i używa-
jących szkodliwie są programy psychoterapii grupowej i indywidual-
nej realizowane przez NZOZ-y w ramach kontraktów z NFZ. W Kaliszu 
funkcjonują trzy miejsca, gdzie można uzyskać profesjonalną po-
moc terapeutyczną: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 
ul. Lipowa 5, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, 
ul. 29. Pułku Piechoty 35 (w tym Oddział Dzienny) i Przychodnia Spe-
cjalistyczna MULTIMED, ul. Majkowska 13.
W 2018 r. do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zgłosiły się 
93 osoby z problemem narkotykowym, a do przychodni specjalistycz-
nej MULTIMED w 1 połowie 2018 r. zgłosiły się 432 osoby (brak danych 
na koniec 2018 r.).
W Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN w 2018 r. 
udzielono 1215 konsultacji osobom uzależnionym i eksperymentującym 
oraz ich rodzinom. 
Ofertę Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN przy 
ul. 29. Pułku Piechoty 35 uzupełniały programy, których realizacja fi-
nansowana była z innych źródeł:

• CANDIS – krótkoterminowy program terapii dla osób uzależnio-
nych od marihuany lub haszyszu. 
• Program wczesnej interwencji „Fred goes net” dla osób młodych, 
używających narkotyki okazjonalnie lub szkodliwie.
• Program dla osób uzależnionych od patologicznego hazardu oraz 
innych uzależnień behawioralnych (hazard, internet, komputery, za-
kupoholizm, pracoholizm).

Osoby uzależnione od narkotyków mogły skorzystać z pomocy i wspar-
cia w utrzymaniu abstynencji udzielonej podczas spotkań grup samo-
pomocowych. W Kaliszu odbywały się spotkania trzech takich grup: AN 
(Anonimowy Narkomanii) ul. Lipowa 5, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go 43 oraz w siedzibie Abstynenckiego Klubu „Jantar” ul. Śródmiejska 23 
grupa samopomocowa AH (Anonimowi Hazardziści). Średnio w każdym 
spotkaniu jednej grupy uczestniczyło ok. 30 osób.

zł191.703,01 kwota wydatkowana z Budżetu Miasta
na zwalczanie narkomanii
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Podstawową ofertę dla osób uzależnionych od narkotyków uzupeł-
niały grupy terapeutyczne, których realizacja była finansowana z bu-
dżetu miasta 

• After care – grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i uży-
wających narkotyki w której uczestniczyło w 2018 r. – 128 osób.
• grupa dla osób używających narkotyki, w spotkaniach której 
wzięło udział w 2018 r. – 160 osób.

Działania interwencyjne podejmowane przez Komendę Miejską Policji 
w Kaliszu i Straż Miejską wobec osób posiadających i używających 
narkotyki i NSP.
Pracownicy Wydziału Prewencji KMP przeprowadzali w 2018 r. kon-
sultacje osób z problemem narkotykowym, pomagali w znalezieniu 
ośrodka, podejmowali interwencje w szkołach i sprawdzali za pomocą 
testów, czy zatrzymany znajduje się pod wpływem narkotyków.    
W 2018 r. policja ujawniła 438 przestępstw związanych z posiadaniem 
i używaniem narkotyków i dopalaczy popełnionych przez 97 nieletnich. 
Aby wspomóc działania policji w ww. zakresie ze środków z budżetu 
miasta w 2018 roku kupiono testy do wykrywania narkotyków, które 
przekazano KMP.
Straż Miejska przeprowadziła w 2018 r. 6.957 kontroli w 207 miejscach, 
w których między innymi spotykają się osoby używające dopalaczy 
i narkotyków.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
W ramach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS podejmowane były 
działania wspierające osoby z problemem narkotykowym w utrzyma-
niu abstynencji. W 2018 r. z pomocy KIS skorzystało 40 osób z proble-
mem narkotykowym.
Podczas spotkań w KIS prowadzone były z tymi osobami rozmowy in-
dywidualne o charakterze wspierająco-edukacyjnym oraz motywują-
cym do leczenia.

Pomoc psychospołeczna, edukacyjna i informacyjna udzie-
lana w Punkcie Konsultacyjnych osobom uzależnionym.
W Punkcie Konsultacyjnym dla osób używających szkodliwie i uzależnio-
nych od narkotyków oraz ich rodzin prowadzonym przez Stowarzyszenie 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” przy ul. Graniczna 1 podejmo-
wano działania z zakresu profilaktyki wskazującej. W ramach programu 
realizowane były warsztaty umiejętności prospołecznych, poradnictwo 
rodzinne i wczesna interwencja. Ww. działaniami objęto 151 osób.
Działania terapeutyczno-lecznicze skierowane do osób uzależnionych 
od środków psychoaktywnych są realizowane w ramach kontraktów 
z NFZ, a działania konsultacyjne (punkty) są finansowane przez Krajo-
we Biuro ds. Narkomanii i Wojewodę Wielkopolskiego.

Zespół ds. przeciwdziałania zjawisku dopalaczy.
W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele takich instytucji jak: 
Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Inspekcja Handlowa, Inspekcja 
Sanitarna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Ośrodek Terapii Uzależnień, Wojewódzki Szpital Zespolony, Urząd Skar-
bowy, Caritas Diecezji Kaliskiej, Prokuratura Rejonowa, Straż Granicz-
na, Urząd Celny, Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, Inspektor Nadzoru 
Budowlanego oraz kaliscy radni. Głównym celem powstania Zespołu 
było wypracowanie wspólnych kierunków działań i procedur mają-
cych na celu ograniczenie szkód i zagrożeń dla mieszkańców Kalisza 
związanych z funkcjonowaniem podmiotów dokonujących sprzedaży 
środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.
W 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie zespołu, mające na celu pod-
sumowanie 2017 r.
Dzięki interdyscyplinarnym, skoordynowanym działaniom ww. instytu-
cji obecnie w Kaliszu nie działają sklepy z dopalaczami, a liczba osób, 
które trafiły na Oddział Psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Kaliszu po zażyciu dopalaczy z roku na rok maleje:

osoby152 osób35 osób62015
rok

2016
rok

2017
rok
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Niestety problem dopalaczy nie zniknął, handel nimi przeniósł się do 
„szarej strefy” (na ulicę, do pubów, parków, internetu itp.). Obszary te są 
przez cały czas operacyjnie rozpracowywane przez policję, a wszyst-
kie ww. służby na bieżąco monitorują sytuację w mieście. Ponadto 
zakupiono z budżetu miasta mobilny system monitorujący, który jest 
wykorzystywany do monitorowania miejsc szczególnego zagrożenia.

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 
szkodliwym i uzależnieniem od narkotyków, innych środków psychoak-
tywnych i NSP.
Osoby współuzależnione uczestniczyły w terapii grupowej i indywi-
dualnej w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN, 
NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Lipowa 5 oraz 
NZOZ MULTIMED, ul. Majkowska 13 a w ramach kontraktu z NFZ (działa-
nie finansowane przez NFZ).
Rodziny osób z uzależnieniem: alkoholowym, narkotykowym i behawio-
ralnym mogły również uzyskać wsparcie i pomoc na spotkaniach grup 
samopomocowych dla osób współuzależnionych Al.-Anon. W Kaliszu 
funkcjonują trzy takie grupy. W spotkaniu jednej grupy uczestniczyło 
około 15 osób.
Ze środków z Budżetu Miasta Kalisza została sfinansowana w 2018 r. 
realizacja grup wsparcia (podstawowej i zaawansowanej) dla osób 
współuzależnionych (rodziny osób z problemem narkotykowym). 
W każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 8 — 12 osób.

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 psy-
choaktywnych i NSP przez dzieci i młodzież. 
1. W ramach profilaktyki uniwersalnej zrealizowano w 2018 r.: Program 
Trenerów Osiedlowych, program profilaktyczny „Zanim spróbujesz”, 
program z zakresu profilaktyki rówieśniczej, Dzień Dziecka, spotkania 
edukacyjne dla rodziców, kampanię „Kalisz bez dopalaczy”, konferen-
cję „Łączymy pokolenia”, a ze środków na realizację MPPiRPA: rajd „Ka-
lisz świeci przykładem”, „Dziecięce czwartki w mieście”, „Zimowe wtor-
ki i czwartki w mieście”, strategie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, 
konkurs „Wolność bez nałogów” połączony z drukiem kalendarzy te-
matycznych, Mikołajkowy Bieg po Zdrowie „Bez uzależnień, wybieram 
zdrowie”, kampanię społeczną dla rodziców #Nierozerwalni, szkolenie 
rad pedagogicznych i realizatorów programu „Szkolna Interwencja Pro-
filaktyczna”. W ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci z terenu Kalisza 
wzięły udział w warsztatach „Portret rodziny”. Zakupiono również dla 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu testy do wykrywania narkotyków.
2. W ramach profilaktyki selektywnej zrealizowano w 2018 r.: programy 
edukacyjne i interwencyjne dla młodzieży w szkołach, rajd „Bieg Urwisa”, 
dofinansowano funkcjonowanie świetlic środowiskowych realizujących 
pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające ele-
menty socjoterapii, organizację obozów dla dzieci nie uczestniczących 
w zajęciach prowadzonych w tych świetlicach i zabawę choinkową dla 
tych dzieci (finansowane ze środków na realizację MPPiRPA), w ramach 
Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci ze świetlic wzięły udział w rajdzie „Leśny 
Ludek” (finansowane ze środków na realizację MPPiRPA) .
3. W ramach profilaktyki wskazującej zrealizowano: program z zakresu 
profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży z grup ryzyka, za-
jęcia socjoterapeutyczne realizowane w świetlicach dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, spotkania dla rodziców, których dzieci uzależnione od 
narkotyków.
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W 2018 r. uczestniczyło:

Szkolne programy profilaktyczne, pozaszkolne strategie profilaktyczne 
oraz spotkania z rodzicami swoim zakresem merytorycznym obejmu-
ją profilaktykę wszystkich uzależnień i w związku z tym zostały ujęte 
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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 spo-
łecznego osób i uzależnionych od narkotyków, innych środków psy-
choaktywnych 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 oso-
bami uzależnionymi realizowana była przez pracowników socjalnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu: wsparcie, eduka-

cja oraz motywowanie osób z problemem narkotykowym do leczenia. 
Osoby te mogą liczyć również na pomoc w aktywizacji zawodowej, 
ustaleniu niepełnosprawności, wsparciu w utrzymaniu abstynencji. 
Wszystkie te działania są realizowane w ramach pracy indywidualnej 
z klientem przez pracowników socjalnych. 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz popra-
wa jakości życia osób i uzależnionych od narkotyków.
Wszystkie osoby uzależnione od narkotyków (w 2018 r. 40 osób) mogły 
uczestniczyć w działaniach podejmowanych w ramach Klubu Integra-
cji Społecznej. W ramach KIS osoby te korzystały z konsultacji indywi-
dualnych ze specjalistą ds. uzależnień oraz uczestniczyły w spotka-
niach grupy wsparcia (diagnoza problemu, motywowanie do leczenia, 
wsparcie, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
rozwiązywania problemów) dzięki której utrzymują dłuższe okresy abs-
tynencji, a co za tym idzie poprawia się ich jakość życia.
Wymienione działania finansowane były w ramach środków prze-
znaczonych na pomoc społeczną, będących w dyspozycji Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Wnioski
1. Wszystkie zaplanowane w MPPN na 2018 r. działania zostały zreali-
zowane.
2. Dzięki funkcjonowaniu w Kaliszu dwóch Poradni i Ośrodka Terapii 
Uzależnień osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny mogły 
uzyskać pomoc w ramach kontraktów z NFZ. Dodatkowo mogły one 
uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, które uzupełniały podsta-
wowy program terapeutyczny (finansowane z budżetu miasta).
3. Zrealizowano działania z zakresu profilaktyki szkolnej (uczniowie 
wszystkich klas V) i pozaszkolne strategie profilaktyczne.
4. Dzieci i młodzież z grup ryzyka uczestniczyły w zajęciach z zakresu profi-
laktyki selektywnej i w zajęciach świetlicowych, a osoby eksperymentują-
ce z narkotykami w programach z zakresu profilaktyki wskazującej.

uczniów1.200rodziców500
uczestniczyło w szkolnych programach

profilaktyczno-edukacyjnych
(40 realizacji w 18 szkołach)

dzieci
i młodzieży18.215

uczestniczyło w pozaszkolnych
strategiach profilaktycznych

uczniów1.250
uczestniczyło w programach

interwencyjno – edukacyjnych
(profilaktyka selektywna)

osób480
uczestniczyło

w spotkaniach
dla rodziców

nauczycieli610
uczestniczyło szkoleniu

z realizacji „Szkolnej
Interwencji Profilaktycznej”
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5. Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Kalisza zostały 
zrealizowane podczas dwóch kampanii społecznych i konferencji.
6. Osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny, jeżeli spełniały kry-
teria ustawowe, mogły skorzystać z pomocy MOPS oraz uczestniczyć 
w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.

6.6. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 r.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2018 rok został przyjęty uchwałą nr XLVII/616/2017 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zada-
nia te są realizowane w postaci programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2018 r. wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016 – 2025. Uwzględnia on również cele operacyjne dotyczą-
ce profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 — 2020.
Środki finansowe na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Pro-
gramie 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.

Realizacja Programu odbywa się we współpracy z jednostkami orga-
nizacyjnymi miasta, szkołami, policją, sądem, służbą zdrowia, orga-
nizacjami pozarządowymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi 
i osobami fizycznymi (tzw. realizatorami), które posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do realizacji zadań. 
Monitoring realizacji Programu polega na zbieraniu i analizowaniu in-
formacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu za-
dania są realizowane zgodnie z założonym planem. Będzie prowa-
dzony przy wykorzystaniu określonych w Programie wskaźników oraz 
na podstawie sprawozdań przekazywanych przez realizatorów za-
dań. Uzyskane w ww. sposób informacje i wynikające wnioski zostaną 
uwzględnione w diagnozie problemów w programie na kolejny rok.
Na realizację działań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2018 r. wydatkowano z Budżetu 
Miasta z rozdz. 85.154 (przeciwdziałania alkoholizmowi) 1.716.352,81 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęto w 2018 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 zmniejszenia 
rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

zł1.716.352,81 kwota wydatkowana z Budżetu Miasta
na przeciwdziałania alkoholizmowi
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1.1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku ze zmianą art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2137), Rada Miasta ustaliła w drodze uchwały maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowa-
nia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
miasta Kalisza.
Uchwałą Nr LV/733/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych na-
pojów na terenie Miasta Kalisza została ustalona:
• maksymalna liczba 330 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym 
przeznaczonych do spożycia:

• maksymalna liczba 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wy-
jątkiem piwa), w tym przeznaczonych do spożycia:

• maksymalna liczba 290 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przezna-
czonych do spożycia:

W 2018 r.:
• wydano 226 zezwoleń w tym: 132 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz 94 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprzedaży,
• wydano 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń ze względu 
na brak złożonego oświadczenia lub wniesienia ustawowej opłaty,
• nie cofnięto zezwoleń z tytułu nieprzestrzegania warunków sprze-
daży w związku z naruszeniem art. 15 ustawy dot. sprzedaży alkoholu 
niepełnoletnim.

1.2.Działania interwencyjno-profilaktyczno-edukacyjne 
skierowane do sprzedawców i kontrola placówek prowa-
dzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. 
przeprowadziła w Kaliszu ogólnopolską akcję profilaktyczno-eduka-
cyjną, skierowaną do sprzedawców napojów alkoholowych „Liczy się 
wiek nie wygląd”. Materiały edukacyjne trafiły do 60 punktów sprze-
daży napojów alkoholowych. Ponadto członkowie Komisji przeprowa-
dzili 6 kontroli związanych ze skargami mieszkańców lub sprawdzeniem 
lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Straż Miejska podejmowała działania interwencyjne dotyczące prze-
strzegania prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach pub-
licznych oraz zakłócania porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.
W 2018 r. Straż Miejska interweniowała w 399 sytuacjach związanych 
ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych (333 osoby ukara-
no mandatami, 519 pouczono, 5 wzniosów skierowano do sądu).

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 rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych spowo-
dowanych nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.
Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie szkód zdrowot-
nych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i uzależ-
nieniem od alkoholu:

2.1. Leczenie osób uzależnionych.
W Kaliszu funkcjonują dwa miejsca, gdzie może zgłosić się osoba 
z problemem alkoholowym (w ramach kontraktu z NFZ): NZOZ Poradnia 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Lipowej 5 oraz MULTI-
MED – przychodnia specjalistyczna przy ul. Majkowskiej 13 a w Kaliszu. 
W 2018 r. do PLU zgłosiły się na leczenie 742 osoby z problemem al-
koholowym, a do MULTIMEDU w I połowie 2018 r. zgłosiło się 359 osób 
(brak danych na koniec 2018 r.)

2.2. Wsparcie i pomoc w utrzymaniu abstynencji – funk-
cjonowanie klubów abstynenckich i ruchu samopomoco-
wego AA.
Kaliskie stowarzyszenia abstynenckie prowadzą trzy kluby absty-
nenta, w których realizowane są programy rehabilitacyjne i zapo-
biegające wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin: 
aktywizacja społeczna, wsparcie w utrzymaniu abstynencji, pomoc 
w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, motywowanie do lecze-
nia odwykowego. Z oferty klubów skorzystało w 2018 r. ok. 350 osób 
uzależnionych i ich rodzin.
Ponadto w Kaliszu działa 13 grup samopomocowych, w spotkaniach 
których mogą uczestniczyć osoby uzależnione: 10 grup AA (Anonimo-
wi Alkoholicy), 2 grupy NA (Anonimowi Narkomani) i 1 grupa AH (Ano-
nimowi Hazardziści). Są one uzupełnieniem terapii odwykowej. Udział 

w grupach samopomocowych jest anonimowy. Średnio w każdej gru-
pie uczestniczy ok. 30 osób uzależnionych.

2.3. Organizacja obozów terapeutycznych dla osób uza-
leżnionych i ich rodzin.
W ramach działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu spo-
łecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz redukcji 
szkód grupa 120 osób uzależnionych i współuzależnionych uczestni-
czyła w terapii realizowanej podczas obozów terapeutycznych. Głów-
nymi celami zajęć terapeutycznych realizowanych podczas obozów 
była odbudowa więzi rodzinnych, nabywanie umiejętności spędzania 
czasu wolnego bez alkoholu, poprawa komunikacji w rodzinie.

2.4. Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające pod-
stawowy program terapeutyczny finansowany przez NFZ.
W roku 2018 z budżetu Miasta Kalisza sfinansowano realizację pro-
gramu „After Care” dla osób uzależnionych oraz grupę interwencyj-
no-edukacyjną dla sprawców przemocy z problemem alkoholowym. 
W każdej z grup, w jednym spotkaniu uczestniczyło średnio 8 – 15 osób 
uzależnionych. Działania te mają na celu zwiększenie dostępności po-
mocy terapeutycznej poprzez możliwość uczestniczenia w pogłębio-
nej terapii, która nie jest finansowana przez NFZ.

2.5. Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wyklucze-
niu społecznemu osób bezdomnych z problemem alkoho-
lowym wraz z udzieleniem schronienia. 
W Kaliszu w 2018 r. funkcjonowały cztery miejsca, gdzie osoby bez-
domne z problemem alkoholowym mogły uzyskać pomoc w postaci 
schronienia, posiłku, odzieży oraz pomoc terapeutyczną:
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. War-
szawska 93 a,
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• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, 
ul. Dobrzecka 2,
• Ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Do-
brzecka 2,
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn: Caritas Diecezji Kaliskiej, 
ul. Stawiszyńska 20; siedziba schroniska – Dom Bartymeusza w Do-
maniewie (transport do schroniska zapewnia Caritas).
Wszystkie osoby przebywające w schroniskach czy noclegowni były 
objęte programem rehabilitacyjnym i reedukacyjnym, który ma na 
celu zmotywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, przywró-
cenie danej osobie zdolności do samodzielnego życia społecznego 
i funkcjonowania w rolach społecznych.
Z pomocy w ww. placówkach skorzystały w 2018 r. 303 osoby.

2.6. Działania interwencyjne wobec osób bezdomnych.
W 2018 r. funkcjonował Punkt Interwencyjny dla osób bezdomnych 
z problemem alkoholowym prowadzony na zlecenie Miasta przez 
Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Stawiszyńska 20. Punkt był czynny całą 
dobę. Każda osoba, która się zgłosiła miała możliwość kąpieli, wymia-
ny odzieży, dostała ciepły posiłek. W 2018 r. do punkt trafiło 314 osób.

Działania interwencyjne wobec osób bezdomnych podejmuje również 
Straż Miejska. Strażnicy patrolują miejsca, w których najczęściej prze-
bywają osoby bezdomne (pustostany, parki, piwnice) a spotkane tam 
osoby kierują do miejsc, gdzie mogą one uzyskać pomoc.

2.7. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Pomoc i wsparcie osoby z problemem alkoholowym mogły uzyskać 
również w Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPS. W ra-
mach KIS realizowane były konsultacje indywidualne oraz grupa 
wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (motywowanie do le-
czenia, wsparcie w utrzymaniu abstynencji) oraz działania zmierzają-
ce do aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób.
Ww. działaniami objęto 346 osób z problemem alkoholowym.

2.8. Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działa Zespół ds. motywowania do leczenia odwykowego. Zespół roz-
poczyna rozpatrywanie sprawy dot. osoby mającej problem alkoho-
lowy na podstawie złożonego do Komisji wniosku. Wniosek taki może 
złożyć każda osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja 
(pomoc społeczna, policja, zakład pracy). W 2018 r. do Komisji trafiło 
10 wniosków o leczenie.

2.9. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wy-
jątki od tej zasady określa ustawa tj. na leczenie odwykowe można 
skierować osobę, która w związku z nadużywaniem alkoholu powodu-
je rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od 
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca 
spokój lub porządek publiczny. W 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Kali-
szu wystąpiła do sądu o skierowanie na leczenie odwykowe 48 osób.

osób skorzystało
z pomocy314

osób skorzystało
z pomocy303
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3. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, 
w  tym zjawisko przemocy w rodzinie.
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, wywo-
łanych nadużywaniem alkoholu, w tym szkód zdrowotnych i rozwojo-
wych dzieci z rodzin alkoholowych.
Podejmowane działania w zakresie ograniczeń zaburzeń życia rodzin-
nego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, a w szcze-
gólności ochrony przed przemocą w rodzinie:

3.1. Realizacja terapii indywidualnej i grupowej dla osób 
współuzależnionych.
Rodziny osób uzależnionych i pijących mogły uzyskać pomoc tera-
peutyczną 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 2018 r. do PTUiW zgłosiło się 315 osób współuza-
leżnionych a do MULTIMEDU w I półroczu 2018 r. 71 osób (brak danych 
na koniec 2018 r.)

3.2. Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające pod-
stawowy program terapeutyczny finansowany przez NFZ.
Podstawowy program terapeutyczny realizowany przez NZOZ-y 
w 2018 r. został uzupełniony o działania terapeutyczne finansowane 
z budżetu miasta: grupę terapeutyczną DDA – dla dorosłych dzie-
ci alkoholików, warsztaty z asertywności dla osób współuzależnio-
nych i grupę wsparcia dla osób współuzależnionych. W ww. grupach 
uczestniczyło ok. 80 osób.

3.3. Pomoc psychospołeczna i prawna. 
Rodziny osób uzależnionych i ofiary przemocy mogły skorzystać z kon-
sultacji specjalistów (terapeuta, prawnik, psycholog) w Punkcie Kon-

sultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób 
uzależnionych prowadzonym przez Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Pro-
sta 1. W 2018 r. do punktu zgłosiło się 358 osób.

3.4. Ochrona przed przemocą w rodzinie.
Zadanie realizował Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Interwen-
cji Kryzysowej, ul. Graniczna 1. Osoby doświadczające przemocy w ro-
dzinie mogły tam uzyskać profesjonalną pomoc w formie poradnictwa 
specjalistycznego (psycholog, pracownik socjalny) lub schronienia. 
W 2018 r. z pomocy ambulatoryjnej skorzystały 473 osoby, którym 
udzielono 875 konsultacji.
Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Kalisza podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Zespół realizuje procedurę 
„Niebieska Karta” i koordynuje działania podmiotów, których przed-
stawiciele wchodzą w jego skład.
W 2018 r. do Zespołu wpłynęło 196 NK, które trafiły do 156 grup roboczych.
O skali problemu dot. przemocy w rodzinie w naszym mieście świadczy 
również liczba policyjnych interwencji domowych związanych z prze-
mocą w rodzinie lub problemem alkoholowym jednego z jej członków, 
których w 2018 r. było 2.344 (o 200 więcej niż w roku 2017).

3.5. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
W 2018 r. w Kaliszu funkcjonowało 7 świetlic realizujących pozaszkol-
ne programy opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii, 
do których uczęszczało 250 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
Oprócz oddziaływań socjoterapeutycznych dzieci te są objęte pomocą 
psychologiczną, pomocą w odrabianiu lekcji oraz dożywianiem. W ra-
mach realizacji programu wszystkie dzieci mają możliwość uczestnicze-
nia podczas wakacji w obozie profilaktyczno–terapeutycznym, który 
stanowi kontynuację całorocznych działań w świetlicach. 
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Ponadto 220 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nie korzystają z za-
jęć świetlicowych miało możliwość wyjechać w 2018 r. na bezpłatne 
obozy terapeutyczne. Nabór uczestników obozów był przeprowadzo-
ny przez realizatorów (wyłonionych w otwartych konkursach ofert) przy 
współpracy z pedagogami szkolnymi.

3.6. Wsparcie w działaniach mających na celu poprawę 
jakości życia rodzin osób współuzależnionych. 
W Kaliszu odbywają się spotkania trzech grup samopomocowych Al-
-Anon – dla rodzin osób uzależnionych. Uczestnictwo w tych grupach 
daje ogromne 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 zewnętrz-
nego dofinansowania swojej 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 
ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież:

W ramach profilaktyki uniwersalnej zrealizowano w 2018 roku: strate-
gię profilaktyczną Program Trenerów Osiedlowych, „Wakacje w mie-
ście”; „Ferie zimowe”, „Zimowe dziecięce wtorki i czwartki”, program 
profilaktyczny „Zanim spróbujesz pić, palić, ćpać”, konkurs „Wolność 
bez nałogów”; „Dziecięce czwartki w mieście”, Kaliskie Dni Trzeźwości, 
festyny rodzinne promujące rodzinę jako czynnik chroniący, rodzinny 
rajd rowerowy „Kalisz świeci przykładem”, Dzień Dziecka, cykliczne, 
pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu 
o założenia profilaktyki rówieśniczej, konferencję „Łączymy pokolenia”, 
„Wakacje bez zagrożeń” – lekcja profilaktyki, kampanię społeczną dla 
rodziców #Nierozerwalni, szkolenie rad pedagogicznych i realizatorów 

programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”. W ramach Kaliskich 
Dni Trzeźwości dzieci z terenu Kalisza wzięły udział w warsztatach 
„Portret rodziny”.

W ramach profilaktyki selektywnej przeprowadzono działania opie-
kuńcze i rozwojowe podejmowane wobec dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym – podopiecznych 7 świetlic środowiskowych realizują-
cych pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierają-
ce elementy socjoterapii, programy profilaktyczno-terapeutyczne na 
obozach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych nie uczęszczających do 
ww. świetlic, imprezę „Wesoła choinka” i rajd pieszy „Leśny Ludek” dla 
dzieci ze świetlic oraz „Bieg Urwisa” dla dzieci z grup ryzyka.

W ramach profilaktyki wskazującej podjęto takie działania jak: za-
jęcia socjoterapeutyczne realizowane w świetlicach dla dzieci prze-
jawiających wysoki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach 
z rówieśnikami, programy reedukacyjne dla młodzieży ponadgimna-
zjalnej i program z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej dla 
młodzieży z grup ryzyka.

W ww. działaniach w 2018 r.:

uczniów1.200
rodziców500

uczestniczyło
w szkolnych programach

profilaktycznych

dzieci
i młodzieży18.215

uczestniczyło
w pozaszkolnych programach
i strategiach profilaktycznych

osób1.250
uczestniczyło

w programach
 edukacyjno

-reedukacyjnych
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5. Działania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, po-
magające rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji, instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych.

Podejmowane działania wspomagające i wspierające działalności in-
stytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu prob-
lemów alkoholowych:
• budowanie systemu współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i instytu-
cjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,
• wspomaganie rzeczowe, merytoryczne i finansowe przy realizacji za-
dań wynikającyc z Programu,
• wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
• podejmowanie wspólnych działań na rzecz integracji środowisk abs-
tynenckich,
• podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się pomocą osobom 
uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom z rodzin alkoholowych 
oraz ofiarom i sprawcom przemocy,
• tworzenie lokalnej koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania prob-
lemów alkoholowych,
• wzajemne informowanie i współdziałanie przy realizacji i promocji 
działań,
• realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dla lokalnej spo-
łeczności.

Wnioski

1. Zaplanowane w MPPiRPA na 2018 r. działania zostały zrealizowane.
2. Dzięki funkcjonowaniu w Kaliszu dwóch Poradni osoby z problemem 
alkoholowym i ich rodziny mogły uzyskać pomoc w ramach kontrak-
tów z NFZ. Dodatkowo mogły one uczestniczyć w zajęciach terapeu-
tycznych, które uzupełniały podstawowy program terapeutyczny (fi-
nansowane z budżetu miasta).
3. Zrealizowano działania profilaktyczne i edukacyjne z zakresu profi-
laktyki szkolnej (uczniowie klas V) i pozaszkolne strategie profilaktyczne.
4. Dzieci i młodzież z grup ryzyka uczestniczyły w zajęciach z zakresu 
profilaktyki selektywnej i w zajęciach świetlicowych.
5. Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Kalisza zostały 
zrealizowane podczas kampanii społecznych i Kaliskich Dni Trzeźwości.
6. Osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny, jeżeli spełniały kry-
teria ustawowe mogły skorzystać z pomocy MOPS oraz uczestniczyć 
w zajęciach realizowanych w Klubie Integracji Społecznej.
7. Osoby bezdomne z problemem alkoholowym bez problemu uzyski-
wały schronienie w jednym z dwóch schronisk lub noclegowni.
8. Osoby doznające przemocy w rodzinie miały zapewniona wszech-
stronną pomoc (poradnictwo, schronienie, procedura Niebieskiej Karty).
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6.7. Miejski Program Działań na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
na lata 2018 – 2022
Program został przyjęty uchwałą Nr LII/698/2018 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Celem głównym Programu jest wzrost świadomości społecznej o pro-
blemach niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza, a także zapew-
nienie im godnego, możliwie pełnego i równoprawnego uczestnictwa 
w życiu społecznym oraz wyrównywanie szans we wszystkich dziedzi-
nach i płaszczyznach życia publicznego.

Spośród działań zrealizowanych w 2018 roku należy wymienić:
• w ramach likwidacji barier komunikacyjnych, technicznych i w komuni-
kowaniu się w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1 a oraz w recepcji kaliskiego Ratusza 
zostały zamontowane pętle indukcyjne, które ułatwiają komunikowanie 
się osobom niesłyszącym,
• w ramach poprawy dostępności do placówek prowadzących dzia-
łalność na rzecz osób niepełnosprawnych dokonano zakupu 9-oso-
bowego samochodu marki Renault Tafic Grand Passenger Pack, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dla 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja 
Polska. Samochód został dofinansowany przez PFRON, w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – Li-
kwidacja barier transportowych. Wartość projektu: 128.770,00 zł, dofi-
nansowanie PFRON – 80.000,00 zł, dotacja Miasta Kalisza w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych 
skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organiza-
cje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł ze-

wnętrznych – 25.000,00 zł, 23.770,00 zł – wkład własny Zgromadzenia 
Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Pol-
ska. Samochód został zakupiony 13 grudnia 2018 r.
• w ramach poprawy dostępności do placówek prowadzących dzia-
łalność na rzecz osób niepełnosprawnych dokonano zakupu auto-
busu 21-osobowego marki Polster/Mercedes-Benz Sprinter 516, przy-
stosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”. Samochód został 
dofinansowany przez PFRON, w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w obszarze D – Likwidacja barier trans-
portowych oraz ze środków budżetu Miasta Kalisza. Wartość projektu: 
313.650,00 zł, dofinansowanie PFRON – 180.000,00 zł, dofinansowanie 
ze środków budżetu Miasta Kalisza – 133.650,00 zł. Projekt został zło-
żony do PFRON w 2018 r., lecz ze względu na konieczność ogłoszenia 
przetargu autobus został zakupiony 7 marca 2019 r.

Pilotażowa realizacja audytu dostępności przestrzeni publicznej dla 
osób z niepełnosprawnością – inwentaryzacji barier występujących 
w przestrzeni publicznej graniczącej dostęp dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych.
Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie UM Kalisza (Wydział Spraw 
Społecznych i Mieszkaniowych) przez Fundację TUS, która w dniach 19, 
20 i 21 listopada 2018 r. przeprowadziła audyt architektoniczny 30 miejsc 
użyteczności publicznej. Wyniki są ogólnodostępne w wyszukiwarce 
www.niepelnosprawnik.pl. Zostały także przygotowane rekomendacje 
dla 10 zaudytowanych kluczowych obiektów wskazanych przez UM:

• Aquapark Kalisz
• Hala Kalisz Arena
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej
• Fundacja Kaliski Inkubator 
  Przedsiębiorczości
• Miejski Ośrodek Pomocy 
  Społecznej

• NZOZ Rogatka Kaliska
• Powiatowy Urząd Pracy
• Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami 
  Integracyjnymi
• Urząd Miasta Kalisza – ul. Kościuszki 1 a
• Urząd Miasta Kalisza – Główny Rynek 20
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Ponadto w 2018 roku Miasto uczestniczyło w projekcie „Monitoring 
działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woje-
wództwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepeł-
nosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych” (Nr projektu: POWR.02.06.00-
00-0052/16-00). W ramach projektu został także przeprowadzony 
monitoring dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami 
(budynek UM, Filharmonia Kaliska, I Liceum Ogólnokształcące, Powia-
towy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna nr 1). Opracowany Raport został przekazany do instytucji 
monitorowanej, jako efekt działań monitoringowych.
Wnioski z ww. projektów zostały przekazane do jednostek objętych 
audytem i monitoringiem.
Przez cały 2018 r. w ramach realizacji Programu z budżetu Miasta Ka-
lisza wspieranie były działania podejmowane przez organizacje po-
zarządowe w zakresie organizacji imprez okolicznościowo-integracyj-
nych dla osób niepełnosprawnych.
Program zakłada przygotowanie corocznego sprawozdania z realiza-
cji zapisanych zadań w roku poprzednim do końca czerwca danego 
roku, dlatego pełna informacja o zrealizowanych w 2018 działaniach 
będzie dostępna w terminie do 30 czerwca 2019 r.

6.8. Program współpracy 
Miasta Kalisza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego
„Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2018” został przyjęty uchwałą nr XLVI/562/2017 Rady Miej-
skiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku. 

„Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami po-
zarządowymi 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 
obywatelskiego, wyrażającego się aktywnością organizacji społecz-
nych w podejmowaniu zadań publicznych na rzecz społeczności lo-
kalnej 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 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i wyrażonej w zaangażo-
waniu 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 
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finansowania oraz zwiększenie stopnia pozyskiwania środków przez te 
organizacje ze źródeł zewnętrznych, innych niż budżet Miasta, a także 
uzyskiwanych z podejmowanej działalności gospodarczej,
• pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie 
postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
• wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, promowanie 
partnerstw 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 organiza-
cjami pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
• tworzenie systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania 
Miasta i jego mieszkańców,
• promowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych, rozwój wo-
lontariatu,
• zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk 
publicznych w Mieście,
• zwiększanie kapitału ludzkiego i społecznego poprzez działania edu-
kacyjne w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem tema-
tyki zrównoważonego rozwoju,
• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

W roku 2018 współpraca z organizacjami dotyczyła w szczególności 
zadań w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działal-
ności 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 ze zm.),
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży,
• 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 świado-
mości prawnej społeczeństwa,
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• rewitalizacji.

W 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała 
się w formie finansowej oraz w formie pozafinansowej i polegała m.in. 
na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, materialnym lub finan-
sowym organizacji.

Finansowa forma polegała m.in. na:
• zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie, w tym w trybie konkursowym oraz pozakon-
kursowym,
• udzielaniu wsparcia organizacjom poprzez oddanie im na preferen-
cyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę mienia Miasta 
na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• udzielaniu pomocy materialnej obejmującej zakup materiałów i usług 
związanych z działalnością organizacji,
• dofinansowaniu wkładów własnych do projektów współfinansowa-
nych ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych 
na terenie miasta Kalisz.
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W ramach form pozafinansowych w 2018 r. organizowano: konsultacje 
i szkolenia tematyczne oraz doradztwo i udzielanie pomocy meryto-
rycznej i organizacyjnej; obejmowano patronatem Prezydenta Miasta 
Kalisza ważniejsze projekty realizowane przez organizacje.
Z uwagi na składanie sprawozdania z realizacji Programu do 31 maja 
2019 r., brak aktualnie danych w zakresie ostatecznych kwot przeka-
zanych organizacjom na realizację w 2018 roku zadań publicznych 
oraz faktycznej liczby podmiotów, które podjęły w 2018 r. współpracę 
z Miastem. Dane takie będą dostępne na początku maja 2019 r. po 
przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu.

6.9. Pilotażowy Projekt „Powrót 
z Bezdomności”
Program został wprowadzony uchwałą Nr XLVI/564/2017 Rady Miej-
skiej Kalisza z dnia 30.11.2017 r. w sprawie realizacji Pilotażowego Pro-
jektu pn. „Powrót z Bezdomności”.

Celem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezdomnym w powro-
cie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejsze-
nia liczby długotrwale bezdomnych osób na terenie Miasta Kalisza. 

Opis: w ramach mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza utworzonych 
zostało 6 mieszkań treningowych przeznaczonych do samodzielne-
go zamieszkiwania przez osoby bezdomne przy wsparciu opiekuna 
wskazanego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kali-
szu. Mieszkania otrzymały osoby, które realizują indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności.

6.10. Program „Kaliska Karta 
Mieszkańca”
Program został wprowadzony uchwałą Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska 
Karta Mieszkańca”.

Celem Programu jest:
• poprawa warunków życia mieszkańców,
• zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych przez 
poszerzenie zakresu ulg,
• umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,
• poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla miesz-
kańców,
• promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem 
odciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów oso-
bowych,
• wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytyw-
nego wizerunku.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej w Kaliszu 
oraz polityki promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osie-
dlenia się na terenie miasta.
W ramach wdrażania Programu Zarządzeniem nr 347/2018 z dnia 
30 maja 2018 roku zostało ustalone logo Programu Kaliska Karta Miesz-
kańca, regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz 
wzór Karty, wzór wniosku o wydanie Karty i wzór deklaracji przystąpie-
nia do programu partnera.
30.03.2018 r. została zawarta umowa z Kaliskimi Liniami Autobusowymi 
na wydawanie i personalizację Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz umo-
wa z firmą TEROPLAN S.A. na wdrożenie oraz dostarczenie na rzecz 
Miasta Kalisza usługi FORIS – Karta Miejska polegającej na umożliwie-
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niu wydawania i personalizacji kart wydawanych na podstawie ww. 
uchwały, wykonanie strony administracyjnej, wykonanie strony dla 
mieszkańców, wykonanie konfiguracji centralnego serwera usługi FO-
RIS. Uruchomienie Programu nastąpiło 22 czerwca 2018 roku.
Kaliska Karta Mieszkańca jest to plastikowa, elektroniczna karta po-
siadająca indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie posiada-
cza. Uprawnia ona uczestników Programu do preferencji, ulg i zwolnień 
oferowanych przez podmioty, które przystąpiły do programu.

Uprawnienia do otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca posiadają:
• osoby będące mieszkańcami Kalisza,
• rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie 
Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód,
• oraz członkowie ich rodzin,
• dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym na terenie 
Miasta Kalisza oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta.

Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Punkcie Kaliskich Li-
nii Autobusowych Sp. zo.o. , okazanie dowodu osobistego lub innego do-
kumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz przedstawienie 
pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczenio-
wy potwierdzeniem złożenia go w I Urzędzie Skarbowym lub UPO.

Wniosek o wydanie można złożyć również drogą elektroniczną, wy-
pełniając 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 oferowa-
nych przez inne podmioty – Partnerów Programu.

Partnerem Programu może zostać każdy podmiot świadczący usługi na 
terenie Miasta Kalisza, który zawrze pisemne porozumienie o współ-
pracy. Partner poprzez podpisanie Porozumienia z Miastem zobowią-
zuj się do udzielania zniżek uczestnikom Programu na dokonane zaku-
py towarów bądź usług oraz do przestrzegania regulaminu.
Na koniec 2018 r. do Programu przystąpiło 31 Partnerów.

Do końca grudnia 2018 r. złożono 1.527 wniosków o wydanie karty, 
a wydano 1.455 spersonalizowanych KKM.

Partnerów Programu
Kaliskiej Karty Mieszkańca31

wniosków1.527 wydanych
kart1.455
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6.11. Kaliska Rada Seniorów

Uchwała NR XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerw-
ca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania 
jej Statutu.
Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie 
środowiska 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 
działalności samorządu na rzecz seniorów,
• zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw 
seniorów,
• 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 
podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług realizowa-
nych na rzecz seniorów,
• inicjowanie i organizowanie zadań służących popularyzacji działań Rady.

Kaliska Rada Seniorów składa się łącznie z 11 osób w tym: przedstawicieli 
organizacji senioralnych, przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawicieli 
Prezydenta Miasta.

W roku 2018 kontynuowane były – wydawane z inicjatywy Kaliskiej 
Rady Seniorów – biuletyny dla seniorów pn. „Kaliski Senior”. Przez 
cały rok zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzony był dy-
żur członków Rady Seniorów w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 
w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. 
Z inicjatywy Kaliskiej Rady Seniorów odbyła się w dniach 
26 — 29.09.2018 r. I Kaliska Senioriada – spotkania dla seniorów o cha-
rakterze integracyjno-rozrywkowym.

Ponadto przedstawiciele Kaliskiej Rady Seniorów wzięli udział w:
• trzydniowym szkoleniu rad seniorów z województwa wielkopolskiego 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski, a prowadzonym przez 
Fundację ZACZYN,
• prowadzonym przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską projekcie „Ak-
tywni seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej” jako aktywni uczestnicy biorący udział w 2 dniowych warszta-
tach w dniach 26 — 27.06.2018 r. oraz konferencji podsumowującej cały 
projekt w dniu 11.12.2018 r.

osób wchodzących w skład
Kaliskiej Rady Seniorów11
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6.12. Kaliska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego

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 
kreowanie współpracy samorządu Miasta Kalisza z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami działającym w zakresie. Kaden-
cja rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności: 
• opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Kalisza,
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczą-
cych sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych,
• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym 
zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,
• wskazywanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych do-
tyczących opiniowania ofert złożonych w trybie art. 14 ustawy,
• wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy sa-
morządu 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.

Z inicjatywy Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 
18 września 2018 roku został zorganizowany „Piknik z organizacjami 
pozarządowymi”. Stowarzyszenia i fundacje działające w Kaliszu za-
proszone zostały do wspólnego zorganizowania wydarzenia i zapre-
zentowania na nim swojej działalności. Na zaproszenie odpowiedziało 
30 organizacji pozarządowych. Celem Pikniku było zaprezentowanie 
mieszkańcom Kalisza potencjału funkcjonujących w naszym 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 m.in. 
warsztatach arteterapeutycznych, plastycznych oraz krawieckich, za-
jęciach karate, działaniach fotograficznych — portrety kaliszan. Nie 
zabrakło również atrakcji dla najmłodszych takich jak: basen z kulami 
wodnymi, malowanie twarzy, duże bańki mydlane, mini koszykówka, 
gry i zabawy z językiem polskim i inne.

5 grudnia 2018 r. z inicjatywy Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego zorganizowano III Kaliską Galę Wolontariatu. Gala ta ma za 
zadanie prezentację i promocję wolontariatu oraz popularyzowanie 
i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, a także wyróżnienie najbardziej 
aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych działających na 
rzecz mieszkańców Miasta Kalisza. Podczas Gali wyłoniono dziesięciu 
laureatów. 

Ponadto członkowie KRDPP, którzy reprezentują w radzie organizacje 
pozarządowe uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowych w zakre-
sie opiniowania ofert złożonych w ogłoszonych przez Prezydenta Mia-
sta Kalisza konkursach prowadzonych w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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1. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Kaliszu 
na lata 2016 – 2018.

Podstawa prawna:
• uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grud-
nia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej w Mieście Kaliszu na lata 2016 – 2018.
• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Cel główny: rozwój pieczy zastępczej na terenie miasta Kalisza.

Działania podjęte w 2018 roku:
• rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie i szkolenie 
kandydatów,
• wzmacnianie istniejących rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka poprzez kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowych form 
wsparcia – w mieście Kaliszu funkcjonowały 162 rodziny zastępcze 
(w tym 4 zawodowe rodziny zastępcze, 45 niezawodowych rodzin za-
stępczych, 113 spokrewnionych rodzin zastępczych), w których prze-
bywało 217 dzieci oraz funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka 
w których przebywało 33 dzieci. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej 
przebywało 250 dzieci,
• rozwój zawodowych form pieczy zastępczej, w tym dążenie do utwo-
rzenia pogotowia rodzinnego,
• udzielanie kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania 
wychowankom opuszczającym rodzinną i instytucjonalną pieczę za-
stępczą – rodzinną pieczę zastępczą opuściło 25 dzieci,
• praca zespołowa specjalistów z rodzinami biologicznymi prowadzo-
na na rzecz powrotów dzieci do tych rodzin,
• zapewnienie miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieciom, 
dla których nie udało się pozyskać miejsca w rodzinnej pieczy zastęp-

czej – poza Kaliszem przebywało 42 dzieci,
• opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej były objęte 82 ro-
dziny, w których przebywało łącznie 144 dzieci,
• funkcjonowanie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wy-
chowanków – ww. mieszkaniu przebywało 6 wychowanków.

2. Pogram Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 
2016 – 2018.

Podstawa prawna:
• uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grud-
nia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 
w Mieście Kaliszu na lata 2016 – 2018,
• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cel główny: wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.

Działania podjęte w 2018 roku:
• asystą rodziny zostało objętych 126 rodzin (199 rodziców, 315 dzieci),
• wspieranie rodzin w przywracaniu im zdolności do pełnienia ich zadań,
• zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin,
• profilaktyka prozdrowotna,
• praca zespołowa na rzecz rodzin,
• wsparcie dla 27 kobiet w ciąży, w tym 3 kobiet w ciąży zagrożonej 
zgodnie z ustawą „Za życiem”.
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3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020.

Podstawa prawna:
• uchwała NR XXXVI/457/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 
2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na 
lata 2017 – 2020,
• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cel główny: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez ochronę 
i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz ograniczanie 
tego zjawiska na terenie Miasta Kalisza.

Działania podjęte w 2018 roku:
• zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom doznającym prze-
mocy w rodzinie w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie – w schro-
nisku przebywało 35 osób w tym 21 dzieci,
• poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjalne, psychologiczne dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie (473 osoby – 875 konsultacji), 
• organizacja i współudział w kampaniach społecznych – Międzyna-
rodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć: 
edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie, rozpowszechnianie 
ulotek, informatorów, szkolenie pracowników różnych instytucji w zakre-
sie podejmowania interwencji wobec dziecka krzywdzonego, Kampa-
nia „Białej wstążki”, wizyty studyjne uczniów szkół ponad gimnazjalnych,
• warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli (uczestniczyło 311 uczniów i przed-
szkolaków),
• zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołowi Interdy-
scyplinarnemu, który realizuje procedurę Niebieskie Karty – w 2018 r. 

wpłynęło do ZI 196 Niebieskich Kart-A oraz prowadzonych było 40 
NK-A z lat ubiegłych, łącznie 236 prowadzonych procedur,
• grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – 
w grupie wsparcia uczestniczyły 42 kobiety,
• interwencyjny telefon zaufania – 480 zgłoszeń,
• Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci – odbyło się 7 przesłuchań.

4. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywania 
dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Podstawa prawna:
• uchwała Nr XLIII/592/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 
2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza 
pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
• ustawa o pomocy społecznej.

Cel główny: ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży 
z rodzin znajdujacych się w trudnej sytuacji.

Działania podjęte w 2018 roku: 
• przyznanie pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu na 
wniosek dyrektora, bez wydania decyzji administracyjnej, bez ko-
nieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
W 2018 r. skorzystało 51 dzieci.
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6.13. Infrastruktura          
transportowa

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu stanowi jednostkę bu-
dżetową Kalisza, której głównym zadaniem jest pełnienie w imieniu 
Prezydenta Miasta Kalisza obowiązku zarządcy dróg publicznych 
zgodnie z ustawą oraz funkcji organizatora transportu zbiorowego 
na terenie gminy zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogo-
wym. Do zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu nale-
ży w szczególności administrowanie i zapewnienie właściwego stanu 
technicznego pasów drogowych istniejących na terenie miasta dróg: 
krajowych (długość: 20.886 km), wojewódzkich (długość: 9.569 km), po-
wiatowych (długość: 88.185 km), gminnych (długość: 195.879 km) oraz 
zlokalizowanych w ich ciągach mostów (34 sztuki) i wiaduktów. Łącz-
nie w gestii MZDiK znajduje się około 315 km dróg, ok. 51 km dróg ro-
werowych zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i poza nimi, 
525 skrzyżowań w tym 46 sterowanych sygnalizacją świetlną.
Ponadto MZDiK zarządza Strefą Płatnego Parkowania oraz Zintegro-
wanym System Zarządzania Ruchem Drogowym.
MZDiK dba o to, aby Kalisz miał sprawną i bezpieczną infrastrukturę 
drogową, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju i zabezpiecza-
jącą potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podejmuje-
my działania mające na celu budowę nowych dróg, ciągów pieszych, 
dróg rowerowych, planowanie i wytyczanie nowych ciągów komuni-
kacyjnych, opracowywanie projektów koncepcyjnych oraz projektów 
budowlanych w oparciu o które prowadzone są prace budowlane. 
Ponadto podejmujemy działania mające na celu ochronę środowi-
ska np.: budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanałów 
deszczowych, zakup niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, urzą-
dzanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic.

W roku 2018 realizowano zadania inwestycyjne ujęte w planie budże-
towym miasta na 2018 r., zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 
oraz znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Do ważniejszych inwestycji realizowanych w roku 2018 należy zaliczyć:
1. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta 
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą 
jego energooszczędność.
Zakres prac obejmował: 
• budowę węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkow-
skiej 26 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj.: wiatą dla pasażerów, 
zadaszonymi stojakami rowerowymi, samoobsługową stacją do na-
prawy rowerów, oświetleniem, odwodnieniem, toaletą. W ramach 
budowy węzła wykonano 13 miejsc postojowych dla autobusów, 
40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 50 stanowisk 
rowerowych, drogi manewrowe i chodniki. Cały obszar węzła objęty 
został videomonitoringiem,
• budowę bitumicznej ścieżki rowerowej przy ul. Majkowskiej na odcin-
ku od węzła przesiadkowego do ul. Piłsudskiego, 
• wyposażenie 3 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice dy-
namicznej informacji pasażerskiej (przystanki: ul. Górnośląska – Am-
ber, Rogatka – ul. Harcerska, ul. Majkowska w rejonie węzła). 
Ponadto zadanie obejmowało zakup: 
• 5 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym,
• 4 sztuk autobusów napędzanych silnikami diesla o emisji spalin 
EURO 6.
Na realizację zadania łącznie zostało udzielone dofinansowanie z EFRR 
w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 14.267.630,70 zł.
Wartość umowna zadania to 16.617.300,00 zł.
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2. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto 
Kalisz (WPF).
Realizacja zadania obejmuje: 
• zakup 11 sztuk autobusów o napędzie hybrydowym (zakupione 
w 2018 r.),
• budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wyposażenie 
wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej 
informacji pasażerskiej i biletomaty,
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 15.827.014,28 zł. Plano-
wane zakończenie wszystkich prac budowlanych – 30.09.2019 r. 
Wartość umowna zadania to 38.527.952,97 zł.

3. Przebudowa alei Wojska Polskiego – etap 1, odcinek od ul. Serbi-
nowskiej do ul. Staszica.
Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz uzu-
pełnienie odwodnienia. Robotami objęto odcinki: prawej jezdni – 
513 m, lewej jezdni – 779 m. 
Na realizację zdania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej w wysokości: 2.446.200,00 zł.

4. Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja – ul. Warszawską wraz z od-
cinkiem ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF).
W roku 2018 zzostał przebudowany wylot kanalizacji deszczowej 
do Kanału Bernardyńskiego. 
Wartość umowna całego zadania to 3.146.224,10 zł.

5. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Su-
lisławice.
Zakres prac obejmował wykonanie w ul. Pogodnej nawierzchni bitu-
micznej o szerokości – 4,0 m i długości ok. 300 m. Na realizację za-
dania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu 
Województwa Wielkopolowego przeznaczone na prace związane 
z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wyso-
kości: 45.000,00 zł.

6. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odcinku od alei Wojska Polskiego 
do ul. Bujnickiego (WPF).
Wykonano, na odcinku o długości – 467,5 m, jezdnię o nawierzchni bi-
tumicznej, jednostronny chodnik z płyt betonowych, oświetlenie oraz 
odwodnienie.

7. Program Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych (WPF). 
Wybudowano drogę obsługującą tereny inwestycyjne w rejonie ul. In-
westorskiej. Realizacja zadania podzielona została na etapy. W ra-
mach przedmiotowego zadania zrealizowano etap 1. i 3. Etap 2. 
realizowany był w ramach odrębnego zadania, na które uzyskano do-
finansowanie ze środków zewnętrznych.
Etap 1. obejmował wykonanie, na odcinku o długości ok. 370 m, jezdni 
bitumicznej, jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia, 
oświetlenia. 
Etap 3. obejmował wykonanie, na odcinku o długości ok. 1 km, jezdni 
bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnie-
nia, oświetlenia. 
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8. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF).
W ramach zadania, na odcinku o długości – 715 m, wykonana zosta-
ła nowa droga łącząca ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Do-
brzecką, odcinek ul. Granicznej o długości – 161 m, drogi dojazdowe 
do posesji, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe, zatoki auto-
busowe, odwodnienie, oświetlenie. W ciągu ul. Dobrzeckiej powstało 
nowe skrzyżowanie skanalizowane oraz, na odcinku ok. 130 m, nowa 
nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów na posesje. Usunięto kolizję 
z siecią gazową. 

9. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.
W ramach zadania, na długości ok 589 m, wykonano nową konstruk-
cję jezdni bitumicznej, miejsca postojowe oraz odcinki chodnika o na-
wierzchni z płytek betonowych, uzupełniono odwodnienie.

10. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządo-
wego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości – 
2.417.723,00 zł. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzch-
ni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokości – 
6,5 m i długości – 1,305 km, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej 
z dopuszczeniem ruchu pieszego. Ponadto wykonano pobocza tłucz-
niowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
zjazdy bitumiczne, kanał deszczowy, rozbudowano sieć oświetlenia 
ulicznego wraz z doświetleniem trzech przejść dla pieszych, usunięta 
została kolizja z siecią telekomunikacyjną. Powstało nowe oznakowa-
nie poziome i pionowe, na wykonanych peronach przystanków auto-
busowych (odjazd autobusów w kierunku miasta) zamontowano wiaty 
autobusowe.
Wartość umowna całego zadania to 4.781.137,52 zł.

11. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. In-
westorskiej w Kaliszu (WPF).
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do kwoty 4.269.687,60 
zł. Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na odcinku 
o długości 810 m wykonano budowę nowej jezdni bitumicznej, chod-
ników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, od-
wodnienia, oświetlenia.

12. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej.
W ramach zadania wykonano jezdnię dojazdową o długości 227 m, 
odwodnienie oraz oświetlenie.

13. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – bu-
dowa ścieżek rowerowych budowa ciągu pieszo-rowerowego 
w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF).
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 353.942,19 zł. Zakres prac 
obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego na 
odcinku od Ronda gen. Altera do granicy miasta. Zadanie realizowane 
jest w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego 
pod nazwą „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom 
– budowa ścieżek rowerowych”. W roku 2018 r. realizowana była faza 
projektowa. Uzyskanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) oraz realizacja robót budowlanych planowane są 
w roku 2019.

Ponadto w roku 2018 prowadzone były prace projektowe dla 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-
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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. 
• Remont Mostu Trybunalskiego.
• Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.
• Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochow-
skiej (WPF).
• Koncepcja przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu 
ul. Księżnej Jolanty na skrzyżowanie bezkolizyjne. 
• Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odci-
nek Rondo Starożytne – ul. Łódzka).
• Koncepcja połączenia drogowego ul. Księżnej Jolanty z ul. Wrocławską 
(odcinek Rondo Księżnej Jolanty – ul. Wrocławska).
• Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5 a, 
7 i Przedszkola nr 18.
• Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych.
• Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5 t łączącego ul. Ciesiel-
ską z ul. Pontonową (os. Rajsków, BO).
• Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną 
przy moście św. Wojciecha (BO).
• Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy mo-
ście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO).
• Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF).
• Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, 
Skalmierzyckiej, Polnej.
• Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej 
i ul. Lotniczej.
• Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. 
Zjazd a ul. Szeroką).
• Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódz-
kiej (WPF).
• Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele pw. św. Piotra i Pawła.

14.267.630,70

Kwota [zł]

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoŹródło dofinansowania:

Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta 
Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą 

jego energooszczędność

15.827.014,28

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoŹródło dofinansowania:

Rozwój systemu komunikacji publicznej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz  z modernizacją

oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz

45.000,00

środki budżetu Województwa Wielkopolskiego
 przeznaczone na prace związane z ochroną,

rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych

Źródło dofinansowania:

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów

jako obręb: Sulisławice

2.417.723,00

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Źródło dofinansowania:

Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

37.180.997,77Kwota przyznanych dofinansowań łącznie

4.269.687,60

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoŹródło dofinansowania:

Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie
ulicy Inwestorskiej w Kaliszu

353.942,19

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoŹródło dofinansowania:

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – 
budowa ścieżek rowerowych –

budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego
od ronda gen. Altera do granicy miasta
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Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 67.337.297,97 zł, z czego na 
wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 16.673.109,89 zł. W ra-
mach wydatków majątkowych budżet obywatelski stanowi kwotę 
852.127,77 zł, z tego na wydatki niewygasające została przeniesiona 
kwota 339.910,88 zł.
Kwota 67.337.297,97 zł dotyczy następujących paragrafów:

zł35.694.181,47
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych”

zł8.703.967,32
§ 6057 „Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych
– płatności w zakresie

budżetu środków europejskich”

zł13.634.609,00
§ 6067 „Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych
– płatności w zakresie

budżetu środków europejskich” 

zł100.839,55
§ 6060 „Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych”

zł2.756.103,43
§ 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” 

zł 6.447.597,20
§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego 

oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” 

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2018 r. wyniosły 
7.510.639,54 zł, z czego na wydatki niewygasające przeniesiono kwo-
tę 434.641,85 zł. W ramach wydatków bieżących budżet obywatelski 
stanowi kwotę 140.853,37 zł, z tego na wydatki niewygasające została 
przeniesiona kwota 115.853,37 zł.
Kwota 7.510.639,54 zł dotyczy następujących paragrafów:

zł7.510.639,54
remonty i bieżące utrzymanie dróg

zł 186.372,15
§ 4210 „Zakup materiałów

i wyposażenia”

zł3.779.826,07
§ 4270 „Zakup usług remontowych”

zł 210.959,43
§ 4260 „Zakup energii”

zł3.309.411,89
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

zł24.070,00
§ 4390 „Zakup usług obejmujący

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz rekom-
pensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. wyniosły w 2018 r. 
14.891.862,07 zł z tego:

zł19.653,63
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

zł14.872.208,44
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
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Strategia zrównoważonego rozwoju 
transportu

Istniejąca sieć głównych dróg – obciążenie ruchem kołowym na pod-
stawie badań ruchu przeprowadzonych w 2016 r.

Kalisz jest miastem położonym w południowo-wschodniej części wo-
jewództwa wielkopolskiego. 
W Kaliszu i najbliższej okolicy nie są zlokalizowane drogi o znacze-
niu międzynarodowym, tj. autostrady i drogi ekspresowe. Natomiast 
na terenie miasta przecinają się dwa szlaki komunikacyjne o znacze-
niu ponadregionalnym: 

• droga krajowa nr 12 przebiegająca przez Polskę w układzie równo-
leżnikowym od miejscowości Łęknica (woj. lubuskie, zachodnia gra-
nica Polski z Niemcami) do miejscowości Dorohusk (woj. lubelskie, 
wschodnia granica Polski z Ukrainą),
• droga krajowa nr 25 przebiegająca przez Polskę w układzie połu-
dnikowym od miejscowości Bobolice (woj. zachodniopomorskie) do 
miejscowości Oleśnica (woj. dolnośląskie).

Ponadto w Kaliszu swój początek lub koniec mają następujące drogi 
o znaczeniu regionalnym – drogi wojewódzkie:

• DW nr 442 Września (woj. wielkopolskie) – Kalisz,
• DW nr 450 Kalisz – Wieruszów (woj. łódzkie),
• DW nr 470 Kościelec (woj. wielkopolskie) – Kalisz.

Aktualnie, według danych na koniec 2018 r., w granicach administra-
cyjnych miasta długość dróg krajowych wynosi 20,886 km, natomiast 
wojewódzkich 9,569 km. Siatkę układu komunikacyjnego Miasta Ka-

lisza uzupełniają drogi powiatowe i gminne o łącznych długościach 
odpowiednio 88,185 km i 195,879 km. Z uwagi na brak obwodnicy oraz 
fakt, że Kalisz pełni funkcję ośrodka społeczno-gospodarczego, dru-
giego po Poznaniu pod względem ważności, drogi główne (krajowe 
i wojewódzkie), zarówno na wlotach do miasta jak i w jego obrębie, 
przenoszą bardzo duże obciążenie ruchem drogowym. Na podstawie 
wykonanych w październiku 2016 roku pomiarów natężenia ruchu dro-
gowego na podstawowym układzie komunikacyjnym miasta wykaza-
ły następujące wartości SDR:

• DK nr 12 wlot od strony Jarocina – 17.919 [poj./dobę],
• DK nr 12 wlot od strony Sieradza – 16.524 [poj./dobę],
• DK nr 25 wlot od strony Konina – 13.781 [poj./dobę],
• DK nr 25 wlot od strony Ostrowa Wielkopolskiego – 14.659 [poj./dobę],
• DW nr 442 wlot od strony Wrześni – 7.539 [poj./dobę],
• DW nr 450 wlot od strony Grabowa – 9.768 [poj./dobę],
• DW nr 470 wlot od strony Turku – 17.438 [poj./dobę].

W ramach tych samych pomiarów, na terenie miasta w ul. Często-
chowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 stwierdzono natężenie 
ruchu wynoszące 38.823 [poj./dobę]. Należy podkreślić, że znaczną 
część w powyższych badaniach stanowił ruch ciężki odbywający się 
praktycznie przez centrum miasta. Istotne jest także to, że udział ruchu 
tranzytowego w ciągu dróg, krajowych wynosi ok. 30% całego ruchu. 
Rejestrowane w obrębie miasta, zwiększające się z roku na rok, na-
tężenie ruchu pojazdów stanowi źródło problemów związanych z ha-
łasem, zanieczyszczeniem powietrza, stałym pogarszaniem się wa-
runków ruchu w zakresie kosztów i czasu przejazdu, bezpieczeństwa, 
płynności i efektywności transportu.
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Rozwój sieci drogowej, rozbudowa, przebudowa i remont dróg.

Miasto Kalisz posiada status miasta na prawach powiatu, w związku 
z tym zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych, Prezy-
dent Miasta jest zarządcą wszystkich dróg publicznych z wyjątkiem 
autostrad i dróg ekspresowych. Wobec powyższego w ramach reali-
zowanych przez miasto zadań jest zapewnienie prawidłowego funk-
cjonowania istniejącej infrastruktury drogowej (w tym także obiekty 
mostów) oraz podejmowanie działań związanych z planowaniem i roz-
wojem układu komunikacyjnego miasta. Zapewnienie odpowiedniego 
funkcjonowania układu komunikacyjnego realizowane jest poprzez 
prowadzenie inwestycji polegających na przebudowie/rozbudowie 
istniejącej sieci dróg oraz remontu. Każdorazowo, w ramach corocz-
nie uchwalanego Budżetu Miasta Kalisza, uwzględniane są zadania 
inwestycyjne obejmujące w swoim zakresie przebudowy/rozbudowy 
istniejących dróg oraz kwoty przeznaczone na realizację tych zadań. 
Inwestycje drogowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla Miasta uję-
te są w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniającej zapewnie-
nie finansowania na ich realizację w poszczególnych latach. Ponadto 
budżet miasta, w ramach wydatków bieżących, uwzględnia środki na 
prowadzenia remontów oraz działania związane z utrzymaniem dróg 
(zimowe utrzymanie, sprzątanie na mokro, odnowa utrzymanie i kon-
serwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego itp.). Rów-
nocześnie Miasto prowadzi prace planistyczne związane z wytycza-
niem nowych korytarzy komunikacyjnych w obrębie miasta jak również 
aktywnie uczestniczy w podejmowanych przez jednostki zewnętrzne 
(Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, GDDKiA o/Po-
znań) działaniach związanych z rozwojem układu komunikacyjnego na 
poziomie województwa. Obecnie w związku z planowaną realizacją 
rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Ka-
lisz – Konin prowadzone są działania w celu uwzględnienia w ramach 
tej inwestycji budowy (po zachodniej) obwodnicy Kalisza w ciągu 
DK nr 25. Równolegle czynione są starania zmierzające do wytyczenia 
i ustalenia przebiegu (w nawiązaniu do planowanej trasy DK 25) pół-

nocnej obwodnicy miasta zlokalizowanej w ciągu DK 12. W zakresie 
dróg wojewódzkich, aktualnie m.in. z uwagi na występujące natężenie 
ruchu drogowego pojazdów, zachodzi potrzeba podjęcia rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta. 
Na ukończeniu są prace projektowe. Inwestycja planowana jest do 
realizacji w etapach. W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie 
jako pierwszego etapu odcinka od Rogatki do skrzyżowania Często-
chowska – Budowlanych. Na realizację pierwszego etapu Miasto Ka-
lisz planuje pozyskać dofinansowanie ze środków UE w ramach Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej WRPO na lata 2014 — 2020.

Rozwój infrastruktury drogowej dla obsługi terenów inwestycyjnych.

W ramach wykonywanych przez Miasto Kalisz zadań w zakresie roz-
woju infrastruktury drogowej szczególnie istotne są inwestycje za-
pewniające właściwą obsługę terenów inwestycyjnych i planowanej 
aktywizacji gospodarczej jako czynnika niezbędnego do rozwoju go-
spodarczego i społecznego miasta i regionu. W latach ubiegłych zre-
alizowano m.in. budowę przedłużenia ul. Noskowskiej, odcinka drogi 
od ul. Zachodniej, odcinka ul. Złotej. W 2018 wybudowany został układ 
drogowy zapewniający obsługę komunikacyjną terenów inwestycyj-
nych objętych „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Dobrzec — Zachód część południowa” o powierzchni ok. 45 ha 
(docelowo ok 100 ha terenów inwestycyjnych). W roku 2019 w Budżecie 
Miasta Kalisza przewidziano realizację zadania polegającego na roz-
budowie odcinka ul. Piwonickiej, która będzie obsługiwać komunika-
cyjnie tereny zlokalizowane na południowy zachód od ul. Piwonickiej 
docelowo zaplanowane w Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Kalisza jako tereny zabudowy 
usługowo-przemysłowej o powierzchni ok. 200 ha. Ponadto w celu 
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aktywizacji gospodarczej i poprawy układu komunikacyjnego połu-
dniowej części miasta, planuje się przebieg drogi klasy G/GP łączącej 
drogę wojewódzką nr 450 z drogą krajową nr 25, a realizowany w tym 
roku odcinek ul. Piwonickiej stanowić będzie strategiczne połączenie 
planowanej ulicy klasy G/GP z terenem inwestycyjnym zlokalizowanym 
w rejonie ul. Piwonickiej. Wśród innych priorytetowych zadań związa-
nych z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej obsługującej tereny in-
westycyjne wskazać należy również budowę połączenia ul. Księżnej 
Jolanty z ul. Polną i ul. Budowlanych. Jest to zadanie częściowo wpi-
sujące się w planowane połączenie drogi wojewódzkiej nr 450 z dro-
gą krajową nr 25. Obecnie trwają prace projektowe a realizacja tego 
zadania planowana jest na lata 2019 — 2020. 

Rozwój infrastruktury drogowej ( także taboru samochodowego i in-
frastruktury towarzyszącej ) dla komunikacji zbiorowej.

W celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie transportu 
zbiorowego, w ramach podejmowanych przez Miasto Kalisz w latach 
2017 – 2018 działań, zakupiono 20 fabrycznie nowych niskoemisyjnych 
autobusów w tym 16 o napędzie hybrydowym i 4 napędzanych silni-
kami diesla, spełniające normę emisji spalin EURO 6. Na zakup no-
wego taboru autobusowego Miasto Kalisz uzyskało dofinasowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020. Mając na uwadze 
potrzeby związane z obsługą transportu zbiorowego a także w celu 
podniesienia jego atrakcyjności w roku 2018 zakończona została bu-
dowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego na terenie dawnej za-
jezdni autobusowej przy ul. Makowskiej 26. Trwają prace związane 
z budową drugiego centrum przesiadkowego, który będzie zlokalizo-
wany w sąsiedztwie funkcjonujących dworców PKP, PKS i PKP Przed-
sięwzięcie to pozwoli na integrację ze sobą różnych form transportu 

zbiorowego: kolejowego, autobusowego dalekobieżnego, podmiej-
skiego i miejskiego, a także ruchu rowerowego i pieszego. Dodatkowo 
w związku z budową węzła przesiadkowego zaplanowano wyposa-
żenie wytypowanych na terenie Kalisza przystanków autobusowych 
w biletomaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. W latach 
następnych przewiduje się wyposażenie kolejnych lokalizacji w Kaliszu 
w tego typu urządzenia. Poza działaniami związanymi z inwestycjami 
w tabor i węzły przesiadkowe podejmowane są przez Miasto działania 
dotyczące pozostałej infrastruktury niezbędnej dla wspierania rozwo-
ju zrównoważonego transportu. W ramach realizowanych budowy/
przebudowy dróg i ulic uwzględniana jest budowa zatok autobuso-
wych, dróg rowerowych i parkingów dla rowerów. Sukcesywnie wy-
mieniane są wiaty przystankowe. Planowane są nowe lokalizacje pętli 
autobusowych. Wraz z rozwojem infrastruktury dostosowywana jest 
również siatka polaczeń autobusowych. Wszystkie powyższe dzia-
łania mają na celu podniesienie atrakcyjności komunikacji zbiorowej 
a także rowerowej jako alternatywnych środków transportu. W latach 
następnych przewiduje się dalsze działania w zakresie poprawy po-
ziomu obsługi pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. 
W szczególności w oparciu o przeprowadzoną analizę oraz w związku 
z planowanym wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji zbiorowej w 
1. etapie dla określonej grupy mieszkańców nastąpi gruntowna mo-
dyfikacja linii i połączeń autobusowych realizowanych przez Kaliskie 
Linie Autobusowe jako jednostki wykonującej funkcję operatora pu-
blicznego transportu zbiorowego. 
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Rozwój infrastruktury drogowej dla ruchu rowerowego i pieszego.

Coraz większą rolę w transporcie indywidualnym zaczyna odgrywać 
komunikacja rowerowa. Z tego też względu w odniesieniu do istnie-
jących dróg, a także w ramach realizowanych i zaplanowanych inwe-
stycji drogowych uwzględniana jest infrastruktura drogowa (ścieżki 
rowerowe, drogi pieszo rowerowe, śluzy, parkingi dla rowerów). Przez 
teren miasta przebiega ponad 50 km dróg i ścieżek rowerowych. 
Wychodząc naprzeciw rozwojowi komunikacji rowerowej, od ponad 
dwóch lat na terenie miasta funkcjonuje tzw. Kaliski Rower Miejski, któ-
ry cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Z tego 
też względu co roku następuje jego rozbudowa. Obecnie w Kaliszu 
funkcjonuje 30 stacji rowerowych i 283 rowery. Tworząc infrastrukturę 
drogową, dbamy o pieszych i rowerzystów w tym niepełnosprawnych 
użytkowników ruchu. Budowane są chodniki o nawierzchni z płyt be-
tonowych lub regularnej kostki granitowej (na terenie objętym ochro-
ną konserwatorską). Przejścia dla pieszych wyposażone są w punkto-
we oświetlenie typu Led (tzw. markery) wbudowane w jezdnię.

Wnioski.

Głównym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy oraz władze 
Miasta Kalisza jest przebieg szczególnie dróg krajowych przez mia-
sto, znajdujących się w bliskim sąsiedztwie intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej i centrum miasta. Wywołuje to ogromne uciążliwości 
i niedogodności dla mieszkańców. Negatywnie wpływa na środowi-
sko, generuje wysokie koszty podróży, doprowadza do zakorkowania 
miasta, a także wpływa na obniżenie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Celem eliminacji tego zjawiska, niezbędne jest bardzo pil-
ne wyprowadzenie ruchu tranzytowego w ciągu DK nr 12 i nr 25 poza 
granice miasta. Działania takie winny być realizowane (i w całości fi-
nansowane) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Od kilku lat władze miasta Kalisza podejmują intensywne działania 
w tym zakresie, niestety bezskuteczne. Z uwagi na uwzględnioną na 
liście rezerwowej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014 — 2020 z perspektywą do 2023 r. rozbudowę DK nr 25 na 
odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, obecne władze inten-
sywnie uczestniczą w spotkaniach uświadamiając pilną potrzebę jak 
najszybszej realizacji tej inwestycji z przebiegiem poza granicami Ka-
lisza. Mając na uwadze, iż potrzeby inwestycyjne miasta to nie tylko 
drogi, niezbędne jest wsparcie finansowe ze strony państwa na rozwój 
i rozbudowę sieci drogowej, szczególnie tej o znaczeniu ponadregio-
nalnym. Dużym wyzwaniem, jakie stoi przed Kaliszem, jest rozbudowa 
układu drogowego, szczególnie w południowej części miasta, a także 
stworzenie warunków dalszego rozwoju dla alternatywnego transpor-
tu, tj. komunikacja zbiorowa, infrastruktura rowerowa i piesza oraz inne 
działania towarzyszące, mające na celu usprawnienie szeroko rozu-
mianej komunikacji drogowej.
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6.14. Edukacja

Miasto Kalisz w 2018 roku było organem prowadzącym dla 49 oświato-
wych jednostek organizacyjnych, w tym dla:

przedszkoli9 zespołów szkolno-
przedszkolnych4 szkół

podstawowych18

SP

zespołów
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

Stypendia wypłacone w 2018 roku

Stopień awansu zawodowego — etaty w 2018 roku.
Ogółem zatrudnionych było 2.038 nauczycieli

Pomoc finansowa udzielana uczniom na zakup podręczników i ma-
teriałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy 
uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

1.217 24

średnia liczba uczniów
przypadająca na 1 oddział

liczba
uczniówSzkoła/ placówka

8.589 21szoły podstawowe *

6.201 26szkoły ponadgimnazjalne **

371 6placówki specjalne

1.224

51

liczba
oddziałów

401

235

62

55 22kształcenie praktyczne

przedszkola

Nauczyciele
dyplomowaniNauczyciele

mianowaniNauczyciele
kontraktowiNauczyciele

stażyści

etatów
w 2018 r.1.141

etatów
w 2018 r.84

etatów
w 2018 r.243

etatów
w 2018 r.570

574 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę stypendium

szkolnego socjalnego od I-XII 2018

8 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę

zasiłku szkolnego od I-XII 2018

332 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na I semestr 2018

323 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na II semestr 2018

liczba uczniów
objętych programem144 kwota

przyznanej pomocy38 749,11 zł
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W 2018 roku Miasto Kalisz udzieliło dotacji na realizację zadań pub-
licznych pn.:
1. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżą-
cych kosztów utrzymania w latach 2017 – 2018.
2. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich ty-
pach szkół w 2018 roku.
3. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.
4. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

1. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywa-
niem bieżących kosztów utrzymania w latach 2017 – 2018.
(powierzenie realizacji zadania)

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotację 
otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hu-
fiec Kalisz. Zadanie było realizowane w ciągu dwóch lat: od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Miasto udzieliło dotacji w łącznej wysokości 
100.000,00 zł (50.000,00 zł na każdy rok). Realizacja zadania pole-
gała na utrzymaniu ładu i porządku na terenie stanicy, pokrywaniu 
bieżących kosztów utrzymania, bieżącej konserwacji sprzętu oraz nie-
odpłatnym udostępnianiu stanicy szkołom, placówkom oświatowym, 
organizacjom. Na terenie stanicy organizowano imprezy o charakte-
rze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.

2. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we 
wszystkich typach szkół w 2018 roku. (powierzenie realizacji za-
dania)

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotację 
otrzymał Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Miasto udzieliło dotacji 
w  wysokości 120.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na krzewieniu 
kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijaniu za-
interesowań sportowych, organizacji współzawodnictwa sportowego 

w różnych kategoriach wiekowych podczas licznych zawodów i roz-
grywek szkolnych i międzyszkolnych.

3. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w 2018 roku. (wsparcie realizacji zadania)

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania dotację 
otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, 
Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka OSRiR Kalisz, Uczniowski Klub 
Sportowy „17” Kalisz, Parafia Rzymsko-Katolicka Opatrzności Bożej, 
Caritas Diecezji Kaliskiej, Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz. 
Ww. organizacje zorganizowały wypoczynek w Karpaczu, Suche, Go-
łuchowie, Lalikach oraz w Kaliszu w sumie dla 215 uczestników. Miasto 
udzieliło wsparcia w łącznej wysokości 24.980,00 zł.
Uczestnicy kolonii i półkolonii aktywnie spędzali czas biorąc udział 
w zajęciach sportowych, grach, zabawach i konkursach, zwiedzali 
również ciekawe miejsca. Poprzez zabawę uczyli się postaw prospo-
łecznych, zasad zdrowego trybu życia, rozwijali swoje umiejętności 
i zainteresowania oraz nawiązywali przyjaźnie.

4. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w 2018 roku. (wsparcie realizacji zadania)

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania dota-
cję otrzymały: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopol-
ska Hufiec Kalisz, Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate David Club, To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, Uczniowski 
Klub Sportowy „17” Kalisz, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
Tornado, Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka OSRiR Kalisz, Parafia 
Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, Parafia 
Rzymsko-Katolicka Opatrzności Bożej, Kaliski Klub Sportowy Kalisz. 
Ww. organizacje zorganizowały wypoczynek w Gdańsku, Jeleniej Gó-
rze, Jastrzębiej Górze, Międzyzdrojach, Ustroniu Morskim, Rowach, Po-
gorzelicy, Władysławowie, Szklarskiej Porębie, Rewalu, Rudawie i Ka-
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liszu w sumie dla 399 uczestników. Miasto udzieliło wsparcia w łącznej 
wysokości 114.412,42 zł.
Uczestnicy kolonii i półkolonii aktywnie spędzali czas biorąc udział 
w zajęciach sportowych, grach, zabawach i konkursach, zwiedzali 
również ciekawe miejsca. Poprzez zabawę uczyli się postaw prospo-
łecznych, zasad zdrowego trybu życia, rozwijali swoje umiejętności 
i zainteresowania oraz nawiązywali przyjaźnie.

Udział w programach rządowych:
Aktywna Tablica – celem programu jest rozwijanie kompetencji 
uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się 
TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompeten-
cji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy ze-
społowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów 
i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie 
w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy 
dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 
TIK. W ramach programu szkoły dokonują zakupu nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych, np.: tablic lub monitorów indykatywnych czy 
projektów multimedialnych.

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczący wspierania 
organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w za-
kresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

ul. Żwirki i Wigury 13

adres

12.000 zł

przyznana
kwota 

wsparcia
pełna nazwa szkoły

/biblioteki pedagogicznej*

Szkoła Podstawowa nr 9
im. 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej

ul. Długosza 14 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego

ul. Chełmska 18 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 6
im. Henryka Sienkiewicza

ul. Karpacka 3 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. A. Kordeckiego 19 2.480 zł
Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK

ul. Wykopaliskowa 45 12.000 zł
Szkoła Podstawowa nr 15

im. Szarych Szeregów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. 25. Pułku Artylerii 4-8 4.000 zł
Szkoła Podstawowa nr 2

 im. Legionów Józefa Piłsudskiego,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. A. Kordeckiego 17 a 4.000 zł
Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 1
im. Janusza Korczaka

ul. 3 Maja 16 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 1
im. Konstytucji 3 Maja

ul. Ciasna 16 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 3
im. Juliusza Słowackiego

ul. Robotnicza 5 12.000 złSzkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza

14.000 zł

wartość dotacji

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

14.000 zł

placówka

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 22

Szkoła Podstawowa nr 24

SOSW nr 2

126.000 zł
Razem
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Zestawienie złożonych wniosków do SZS „Szkolny Klub Sportowy”

2

liczba
zgłoszonych 
grup (max 2)

34

przewidywana
liczba dzieci

(15-20 w jednej
grupie)

nazwa szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego

2 40Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bohaterów Westerplatte

1 19Zespół Szkół Ekonomicznych

4 64Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kusocińskiego

4 64Zespół Szkół nr 9

4 80Szkoła Podstawowa nr 2

2 30III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika

2 35I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka

2 30Szkoła Podstawowa nr 1
im. Konstytucji 3 Maja 

1 15Szkoła Podstawowa nr 21
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

2 40II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 

2 31Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

2 36Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

2 36Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza

1 16Szkoła Podstawowa nr 14
im. Władysława Broniewskiego

2 38Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego

2 30Szkoła Podstawowa nr 9
im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej

4 70Szkoła Podstawowa nr 16
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

2

liczba
zgłoszonych 
grup (max 2)

30

przewidywana
liczba dzieci

(15-20 w jednej
grupie)

nazwa szkoły

Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

2 40Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

2 31Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej

2 30Szkoła Podstawowa nr 13
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

2 40Szkoła Podstawowa nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi

2 40Szkoła Podstawowa nr 11
im. Wojciecha Bogusławskiego

2 35Szkoła Podstawowa nr 15 im. Szarych Szeregów 
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Informacja o udzielonych w 2018 roku dotacjach dla placówek niepublicznych

kwota wykonanej dotacji

481.650,75 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk,
ul. Skalmierzycka 2 a

1.257.866,06 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1

231.351,24 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego

Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,
 ul. Mickiewicza 11

414.555,68 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa
Specjalna „Olanka”, ul. Fabryczna 1

105.523,46 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa
Specjalna im. św. Józefa, ul. Poznańska 26

25.496,10 złPrywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk,
ul. Skalmierzycka 2 a

1.407.816,47 złPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1

649.946,00 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,
ul. Kordeckiego 3 a

951.875,46 złNiepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej,
ul. Ostrowska 62

1.001.544,09 złPrzedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”,
ul. Krótka 9

383.469,63 złPrzedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

667.671,80 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”,
ul. Jarzębinowa 12

544.145,67 złNiepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”,
ul. Babina 16

kwota wykonanej dotacji

794.115,84 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”,
ul. Jana Długosza 15

283.612,80 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34 a

535.319,16 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
filia przy ul. Częstochowskiej 145

278.885,92 złNiepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”,
ul. Lubelska 22/26

944.785,14 złNiepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”,
ul. Robotnicza 5

990.872,22 złNiepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”,
ul. Serbinowska 21

969.601,26 złNiepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”,
ul. Warszawska 8

758.073,38 złNiepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”,
ul. Młynarska 20

1.207.717,84 złNiepubliczne Przedszkole „Calineczka”,
al. Wojska Polskiego 30

1.059.411,98 złNiepubliczne Przedszkole „Bajka”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 a 

1.196.491,50 złNiepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19 a

651.056,43 złNiepubliczne Przedszkole „Pluszaki”
z oddziałami specjalnymi, ul. Asnyka 6 a

795.888,42 złNiepubliczne Przedszkole Kid’s Academy,
ul. Polna 92/96

434.872,96 złNiepubliczne Przedszkole „Stokrotka”,
ul. Korczak 17
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kwota wykonanej dotacji

788.023,20 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży,
al. Wolności 12

394.796,44 złPolicealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”,
ul. Majkowska 11

295.752,22 złPolicealna Szkoła Medyczna „Cosinus”,
ul. Majkowska 11

117.584,34 złPlus – Szkoła Policealna, ul. Kościuszki 10

305.453,45 złPlus – Medyczna Szkoła Policealna, ul. Kościuszki 10

178.914,12 zł
Policealna Szkoła Opieki  Medycznej „Żak”,

ul. Rzemieślnicza 6

133.735,97 złZaoczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych „Cosinus Plus”, ul. Majkowska 11

129.139,93 zł
Liceum Ogólnokształcące

im. św. J. Bosko, ul. Łódzka 10

19.994,43 złLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis,
ul. Górnośląska 56

236.428,94 złLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”,
ul. Rzemieślnicza 6

6.776,95 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu

Doskonalenia Zawodowego, ul. Skalmierzycka 2 a

57.318,30 złPlus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Kościuszki 10

217.238,40 złSpecjalne Niepubliczne Technikum
Informatyczne św. Józefa, ul. Poznańska 26

67.021,16 złNiepubliczne  Przedszkole „Radosne Przedszkole”,
ul. Wrocławska 51

753.215,00 złNiepubliczne Przedszkole „Pluszaki”
z oddziałami specjalnymi, ul. Asnyka 6 a

1.645.903,30 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,
ul. Kordeckiego 3 a

Kwota wykonanej dotacji

423.646,62 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”,
ul. Wrocławska 51

149.487,58 złNiepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”,
ul. Park Miejski 1

73.422,96 złPrzedszkole „Kolorowy Wiatraczek”,
ul. Złota 94

357.729,02 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1 – gimnazjum

353.560,90 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego

Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,
ul. Mickiewicza 11 - gimnazjum

252.878,01 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
im. św. Józefa, ul. Poznańska 26 -  gimnazjum

783.940,03 złZespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144 a

277.735,37 złPolicealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
ul. Rzemieślnicza 6

9.694,41 złPolicealne Studium Kosmetyczne dla  Młodzieży,
al. Wolności 25

33.952,24 złPolicealne Studium Farmaceutyczne dla  Młodzieży,
al. Wolności 25

370.320,66 złPrywatna Policealna Szkoła „Awangarda”,
al. Wolności 25 - inny organ prowadzący

96.172,00 złPolicealna Szkoła TEB Edukacja,
pl. św. Józefa 12

341.317,90 złPolicealna Szkoła Medyczna
TEB Edukacja dla Dorosłych, pl. św. Józefa 12

209.710,71 złPolicealna Szkoła Medyczna
TEB Edukacja dla Młodzieży, pl. św. Józefa 12

65.241,67 złPolicealna Szkoła dla Dorosłych, al. Wolności 12
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kwota wykonanej dotacji

136.954,03 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Zespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144 a

565.750,56 złSpecjalny Ośrodek Wychowawczy
im. św. Alojzego Orione, ul. Kościuszki  24

139.447,12 zł
Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek,

ul. Kordeckiego 3 a
(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

1.112,61 złNiepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

1.854,35 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukal”
 z Oddziałami specjalnymi, ul. Nowy Świat 28-30

11.867,84 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Akademia Ucznia” z oddziałem specjalnym,
ul. Nowy Świat 28-30

370,87 złPrywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”,
ul. Skalmierzycka 2

172.282,88 złZespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144 a – internat

2.559.565,14 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dom Miłosierdzia św. Józefa,
ul. Poznańska 26

kwota wykonanej dotacji

79.935,31 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”,
al. Wojska Polskiego 30

32.362,69 złNiepubliczne Przedszkole „Bajka”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 a

10.000,19 złNiepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”,
ul. Browarna 2

22.428,65 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukal”
 z oddziałami specjalnymi, ul. Nowy Świat 28-30

141.212,24 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Akademia Ucznia” z oddziałem specjalnym,
ul. Nowy Świat 28-30

17.942,92 złPrywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”,
ul. Skalmierzycka 2

149.265,60 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Akademia Ucznia” z oddziałem specjalnym,
ul. Nowy Świat 28-30

66.040,92 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1

49.908,20 złPrywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”,
ul. Skalmierzycka 2 a

83.961,90 złNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukal”
 z oddziałami specjalnymi, ul. Nowy Świat 28-30

3.634,09 złPolicealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”,
ul. Majkowska 11

58.145,44 złPolicealna Szkoła TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

45.457,80 złSzkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
ul. Harcerska 1 – gimnazjum

20 874,60 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego

Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”,
ul. Mickiewicza 11
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Informacja o wynikach postępowań konkursowych prze-
prowadzonych w celu wyłonienia kandydatów na stanowi-
ska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół w 2018 roku.

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w dniach 25.06 – 27.06.2018 
r. przeprowadzone zostały postępowania konkursowe w celu wyłonie-
nia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli 
i szkół Miasta Kalisza. Powołane w tym celu komisje konkursowe wyło-
niły spośród złożonych ofert następujących kandydatów:

1. Publiczne Przedszkole nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu, 
ul. Bankowa 5 (1 oferta) – kandydat: Katarzyna Górowska,
2. Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatki Puchatka w Kaliszu, 
ul. Serbinowska 5 a (1 oferta) – kandydat: Magdalena Nowak,
3. Publiczne Przedszkole nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu, 
ul. Legionów 29 (1 oferta) – kandydat: Izabela Szymańska,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kaliszu, 
ul. Wykopaliskowa 45 (1 oferta) – kandydat: Beata Knop,
5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2 
(3 oferty) – kandydat: Sylwia Baranowska,
6. Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 22 — 24 (1 oferta) – kandydat: Aneta Justyńska,
7. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, 
ul. Kościuszki 10 (2 oferty) – kandydat: Anna Narewska,
8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, ul. Legionów 6 (2 oferty) – 
konkurs nie został rozstrzygnięty,
9. Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, 
ul. Wąska 13 (1 oferta) – kandydat: Agata Dziedzic.



85Raport o stanie gminy za rok 2018 • Kalisz

6.15. Kultura i sport

OSRiR w ramach swej działalności corocznie organizuje i współorgani-
zuje duże imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Do największych, 
które odbywają się cyklicznie co roku można zaliczyć:

Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza
7 października 2018 roku odbył się XXXVIII Międzynarodowy Bieg Ulicz-
ny Ptolemeusza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ka-
lisza. Organizatorem biegu głównego na 10 km był Ośrodek Sportu, 
Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy współorganizacji Miasta Kalisza. 
Zgłoszonych do biegu było 898 osób. 
W ramach Biegu Ptolemeusza odbyły się :
• V Ogólnopolski Bieg Funkcjonariuszy Służby Więziennej o Puchar Ko-
mendanta COSSW w Kaliszu, 
• V Ogólnopolski Bieg Funkcjonariuszy Policji o Puchar Wielkopolskiego 
Komendanta Policji w Poznaniu,
• Mistrzostwa Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Supermaraton.
Obok biegu głównego przeprowadzono również biegi młodzieżowe 
i dziecięce tzw. Mini Ptolemeusz i Mały Ptolemeusz, przeprowadzone przez 
Wydział Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Kaliski Szkolny Związek Sportowy.

Kaliskie Gale Boksu Zawodowego
13.10.2018 r. w hali OSRiR przy ul. Łódzkiej 29 odbyła się zawodowa 
gala sportów walki organizowana przez Federację A1, w ramach której 
odbył się mecz międzynarodowy muay thai. Patronat nad Galą ob-
jął Prezydent Miasta Kalisza. Zmagania rozegrane zostały w ramach 
piątej edycji Gali A1.

I Kaliski Półmaraton Szlakiem Bursztynowym
Spośród 652 biegaczy, którzy wystartowali 21.07.2018 r. w I Kali-
skim Półmaratonie Nocnym „Bursztynowa Hellena”, do mety dotarło 
613 uczestników.
Start i meta zlokalizowane były przy hali Arena. Uczestnicy musieli po-
konać dystans ok. 21,0975 km na atestowanej trasie wiodącej m.in. 
przez aleję Wojska Polskiego oraz ulice Wrocławską, Obozową i Trasę 
Bursztynową. W ramach półmaratonu odbyły się także Mistrzostwa 
Policji. Organizatorami biegu byli Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Re-
kreacji w Kaliszu, Miasto Kalisz oraz Policyjny Klub Biegacza KMP w Ka-
liszu. Honorowy patronat sprawował Prezydent Miasta Kalisza.

Mistrzostwa Europy STRONGMAN
W niedzielę 1 lipca o godzinie 13:00 odbyły się zawody strongman na 
Głównym Rynku w Kaliszu z udziałem siłaczy Strongman Team Poland. 
Podczas imprezy odbyła się też próba bicia rekordu Europy w kettle-
bell, czyli podnoszeniu odważników kulowych w wykonaniu zawodni-
ków Klubu Sportowego Ironfit Kalisz.
Gościem specjalnym był Robert Burneika. To łotewski kulturysta znany 
szerszej publiczności z filmików zamieszczanych w serwisie YouTube, 
a  także programowi „Nie ma Lipy!” w TVN Turbo. 
Podczas zawodów w Kaliszu nie zabrakło dodatkowych atrakcji. A to za 
sprawą „kulowych wojowników” z Klubu Sportowego Ironfit Kalisz. 
W trakcie zmagań strongmanów bili rekord Europy w sztafecie – jerk 
2 x 24 kg z ostatnich mistrzostw Europy, które odbyły się na Węgrzech.

Strefa Kibica
Organizatorem Strefy Kibica 2018 było Miasto Kalisz oraz Ośrodek 
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Każde kibicowanie w Strefie 
Kibica 2018 odbywało się na Głównym Rynku w Kaliszu. Kibicujących 
czekało wiele atrakcji w postaci animacji oraz konkursów z nagro-
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dami, a w dniu pierwszego meczu reprezentacji Polski występ arty-
styczny kaliskiego rapera MC Sobieski. Transmisje meczów grupowych 
z udziałem reprezentacji Polski oraz mecz otwarcia i mecz finałowy 
w mistrzostwach świata w Rosji można było obejrzeć na ekranie LED 
P6 5 m x 3 m.

Finał WOŚP
Dnia 14.01.2018 roku, jak w całej Polsce, tak i w Kaliszu odbył się 26. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra grała dla dzieci 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Festiwal Gramy Nad Prosną
12. Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną” odbył się w dniach 7 — 8 
września 2018 roku na Polach Marsowych w Kaliszu i wzięło w nim 
udział około 8.000 uczestników. 

Celem festiwalu jest promocja najlepszych zespołów i projektów mu-
zycznych oraz promocja Kalisza jako miasta muzyki.
Organizatorem imprezy było Miasto Kalisz oraz Ośrodek Sportu, Reha-
bilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Patronat honorowy nad Festiwalem objął 
Prezydent Miasta Kalisza.
Wieczorną galę festiwalową, podczas której bawiły się tłumy kaliszan, 
uświetnił występ Sebastiana Riedla & Cree oraz zespołu IRA.

Pod Niebem Kalisza
Corocznie Ośrodek wspiera kilkadziesiąt imprez sportowych i kultu-
ralnych organizowanych przez kluby sportowe, rozgrywki w ramach 
meczów ligowych, imprezy dla osób niepełnosprawnych, wydarzenia 
organizowane przez rady osiedlowe i stowarzyszenia.

Festiwal Profesjonalistów
Festiwal Profesjonalistów to wydarzenie, za sprawą którego Miasto 
Kalisz pokazało możliwości, jakie stwarza kaliska przestrzeń dla profe-
sjonalistów. Tworzą ją między innymi  znakomite firmy Wielkopolskie-
go Klastra Lotniczego i Klastra Spożywczego Południowej Wielkopol-
ski, kaliskie szkoły i centra edukacyjne. 
Festiwal Profesjonalistów w Kaliszu to impreza dla całych rodzin. Do-
rośli, młodzież, dzieci – każdy znalazł tam coś dla siebie. W piątek Fe-
stiwal odbywał się w godzinach 9.00 – 15.00 i był to dzień skierowany 
głównie do najmłodszych – uczniów przedszkoli, szkół podstawowych 
i liceów. Natomiast w sobotę impreza odbywała się w godzinach 
11.00 – 16.00 i adresowana była dla całych rodzin. 
Na scenie prezentowały się szkoły ze swoimi występami artystycznymi, 
przeprowadzane były rozmowy z wystawcami, a Centrum Nauki Ko-
pernik prezentowało co pół godziny ciekawe pokazy naukowe          pn. 
„Umysł przyłapany” i „Muzyka”.
Doświadczenia i stoły z zabawkami edukacyjnymi przygotował też 
Wielkopolski Klaster Lotniczy. Pojawiły się pokazy mikrodronów, inte-
raktywne stoiska z robotami. Za sprawą firmy Colian można było wziąć 
udział w „Grześkowych mini warsztatach” i własnoręcznie przygoto-
wać wafelka według własnej konfiguracji smakowej. Czy zobaczyć 
pokaz grawerowania w czekoladzie. 
Z kolei wraz z firmą Runotex można było stworzyć poduszkę według 
własnego projektu oraz dowiedzieć się, jak powstaje tkanina na krośnie.

Koncert zespołu Bajm
Koncert zespołu BAJM odbył się 8 czerwca 2018 roku na Polach Mar-
sowych w Kaliszu i wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy uczestników. 
Głównymi organizatorami byli: Miasto Kalisz oraz Ośrodek Sportu, Re-
habilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Impreza została zorganizowana w ra-
mach Funduszu Obywatelskiego.
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Koncert zespołu Kombii
W ramach 12. Festiwalu Muzycznego „Gramy nad Prosną”, który odbył 
się w dniach 7 – 8 września 2018 roku na Polach Marsowych w Kaliszu 
w dniu 7 września 2018 r. wystąpił zespół Kombii który zgromadził oko-
ło 5000 uczestników. Koncert zwieńczył zakończenie pierwszego dnia 
festiwalu. Impreza finansowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Organizatorami imprezy byli Miasto Kalisz oraz Ośrodek Sportu, Reha-
bilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Mistrzostwa Europy Formacji Latynoamerykańskich
Mistrzostwa Europy Formacji Latynoamerykańskich odbyły się 9 czerw-
ca 2018 roku w Hali Kalisz Arena i wzięło w nich udział kilkaset uczestników. 
Głównymi organizatorami byli Miasto Kalisz, Ośrodek Sportu, Rehabi-
litacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Klub Tańca Sportowego „CMG”. Impre-
za odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. 
W hali Kalisz Arena zaprezentowały się zespoły z 8 państw.

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
W 2018 roku zrealizowano następujące działania: 
• przedsięwzięcia kulturalne, w tym: imprezę sylwestrowo-noworoczną, 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Muzyczny „Gra-
my nad Prosną”, obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, ob-
chody Roku Adama Asnyka, Koncert pt. „Betlejem w Kaliszu”,
• imprezy cykliczne wpisane do kalendarza przedsięwzięć kulturalnych 
tj.: Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, 
Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”, Multi Art 
Festival, Kaliskie Lato Muzyczno-Filmowe, Open Air Gala, Ogólnopol-
ska Akcja Narodowego Czytania, Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej 
SHALOM, Święto Miasta Kalisza, Koncert na zakończenie lata „Lato 
z Radiem Zet”, Koncert Kolęd Pełni, Kaliskie Mikołajki, Noc Kultury i Noc 
Bibliotek.
• promocyjne poprzez sport podczas: Mistrzostw Europy Formacji La-
tynoamerykanskich, Turnieju Finałowego Pucharu Polski Kobiet i Męż-
czyzn w Piłce Ręcznej, Mistrzostw Polski w Kickboxingu, Jubileuszowe 
obchody 100-lecia Piłki Ręcznej na Ziemiach Polskich, Mistrzostw Euro-
py STRONGMAN, Biegu Świętojańskiego oraz Wigilijnego „Od zmierz-
chu do świtu”, „Kaliskich Dni Modelarza i Pasjonata”, Młodzieżowych 
Mistrzostw Mężczyzn w kolarstwie szosowym, zawodów w kolarstwie 
torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Ko-
larski w Kaliszu,
• imprezy z zakresu sportu: wyścig kolarski „Hellena Tour”, Otwarte Ha-
lowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce, Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski U-14 w Futsalu, II Turniej Piłkarski Trzynastka CUP 
2018, III Olimpiada Przedszkolaków „Mały Kaliszanin”, Mistrzostwa Pol-
ski Masters 2018 w piłce ręcznej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Halowych (Piłka Siatkowa Kobiet), Mecz Międzypaństwo-
wy Polska-Hiszpania w Piłce Ręcznej, Kaliska Gala Boksu Tajskiego, 
I Półmaraton „Szlakiem Bursztynowym, XXXVIII Międzynarodowy Bieg 
Uliczny PTOLEMEUSZ, VIII Ogólnopolski Turniej Szachów Rodzinnych, 
Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce,
• organizacja Pikniku Militarnego na Polach Marsowych, Biegu Kalisz 
1918 – 2018, odsłonięcie w okolicy ARENY KALISZ pomnika symbolizują-
cego Narodziny Piki Ręcznej w Kaliszu – Szczypiornie.
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6.16. Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna

Uchwała Nr XXVIII/332/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2017 — 2019. 
Zadania, które zostały zaplanowane do zrealizowania w 2018 roku.

Nazwa zadania: Wymiana przyłączy wodociągowych. 
Realizacja w roku 2018: Wymieniono 50 sztuk przyłączy o długości 
749 m co zmniejszy potencjalną ilości awarii.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 843.327,42 zł

Nazwa zadania: Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano 13 sztuk odgałęzień do granic 
nieruchomości o długości 72,70 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 95.566,56 zł

Nazwa zadania: Wymiana rurociągów azbestocementowych.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano nowe sieci wodociągowe 
Dz125PE w ul. Zielonej i Tęczowej o długości 1017,96 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 609.891,14 zł

Nazwa zadania: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szerokiej.
Realizacja w roku 2018: nie zrealizowano
Nakłady poniesione w 2018 r.: 0 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Sulisławice
Realizacja w roku 2018: nie zrealizowano
Nakłady poniesione w 2018 r.: 0 zł

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w ul. Korczak.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano kanał sanitarny Ø 315 PVC o dłu-
gości 260 m i sieć wodociągową Dz225PE o długości 490 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 741.998,64 zł

Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kordeckiego.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano sieć wodociągową Dz225PE 
o długości 794,00 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 651.965,50 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Chmielnik.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano sieć wodociągową Dz225PE 
o długości 298,88 m w ul. Stawiszyńskiej (od ul. Chełmońskiego do gra-
nicy miasta).
Nakłady poniesione w 2018 r.: 169.662,12 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Chmielnik.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano kanał sanitarny Ø200PVC 
w ul. Brzozowej, Jałowcowej i Kasztanowej o długości 496,20 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 294.801,67 zł
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Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
o znaczeniu lokalnym.
Realizacja w roku 2018: 
Wybudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Torowej Dz125PE o długości 260,70 m, Kordeckiego Dz125PE o długoś-
ci 136,55 m,
• Pokrzywnickiej Dz125PE o długości 181 m, 
• Północnej Dz125PE o długości 88,50 m,
• placu św. Józefa Dz125PE o długości 58,6 m,
Wybudowano kanały sanitarne w ulicach: 
• Kordeckiego Ø200PVC o długości 103,55 m (od ul. Polnej do nr 82),
• Wał Piastowski Ø200PVC o długości 46,15 m wraz z rurociągiem 
tłocznym Dz63PE o długości 46,6 m i przepompownią ścieków,
• Gościnnej Ø200PVC o długości 56,96 m,
• Moniuszki Ø200PVC o długości 86,42 m,
• Paprotnej Ø200PVC o długości 68,10 m,
• Północnej Ø200PVC o długości 85,50 m
Nakłady poniesione w 2018 r.: 597.545,65 zł

Nazwa zadania: Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody.
Realizacja w roku 2018: Modernizacja zbiornika wody czystej SUW 
Lis – wyłożenie wykładziną bazaltową ścian wewnętrznych zbiornika, 
pomiar wód popłucznych, modernizacja systemu wykrywania zanie-
czyszczeń wody – Symbio.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 787.092,96 zł

Nazwa zadania: Modernizacja kanałów sanitarnych metodą bezwy-
kopową.
Realizacja w roku 2018: Modernizacja kanałów metodą bezwykopową 
(rękaw z kompozytów żywic epoksydowych i poliestrowych utwardzo-
nych lampami UV) w ulicach:

• Czaszkowskiej Ø200 o długości 138 m, Ø300 o długości 92 m, Ø500 
o długości 82 m,
• Ułańskiej Ø300 o długości 93 m,
• Zielonej Ø200 o długości 292 m.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 517.450,00 zł

Nazwa zadania: Modernizacja kolektorów kanalizacji sanitarnej me-
todą bezwykopową.
Realizacja w roku 2018: Modernizacja kolektora sanitarnego „Krępica” 
Ø1000 o długości 350 m metodą bezwykopową (rękaw z kompozytów 
żywic epoksydowych i poliestrowych utwardzonych lampami UV).
Nakłady poniesione w 2018 r.: 770.550,00 zł

Nazwa zadania: Budowa Pompowni Złota.
Realizacja w roku 2018: Opracowano koncepcję projektową na bu-
dowę pompowni ścieków przy ul. Złotej, która będzie podstawą do 
ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj – wybuduj.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 60.703,75 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w strefach inwestycyjnych miasta.
Realizacja w roku 2018: nie zrealizowano
Nakłady poniesione w 2018 r.: 0 zł

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piwonice.
Realizacja w roku 2018: Prace projektowe obejmujące budowę kana-
lizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej (od ronda Księżnej Jolanty do 
wiaduktu kolejowego na wysokości giełdy), realizacja zadania w koor-
dynacji z MZDiK w Kaliszu przy modernizacji DW450.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 25.040,00 zł
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Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia pompowni 
przy ul. Czaszkowskiej.
Realizacja w roku 2018: Prace projektowe obejmujące budowę kanału 
sanitarnego w ulicach: Legionów, Nowy Świat, Zacisze, Ułańska – re-
alizacja zadania 2019 r.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 30.187,57 zł

Nazwa zadania: Rewitalizacja Śródmieścia.
Realizacja w roku 2018: Modernizacja 4 węzłów wodociągowych w ob-
rębie Głównego Rynku i ul. Zamkowej – zmniejszy do obszar wyłącze-
nia wody w przypadku wystąpienia awarii.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 119.133,29 zł

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Tyniec.
Realizacja w roku 2018: Budowa sieci wodociągowej Dz315PE o dłu-
gości 750 m (od ulicy Melcera do wysokości ulicy Owsianej).
Nakłady poniesione w 2018 r.: 799.765,96 zł

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. św. Michała.
Realizacja w roku 2018: Wybudowano kanał sanitarny na odcinku od 
nr 160 w ul. św. Michała do granicy miasta o średnicy Ø200PVC o dłu-
gości 221,61 m wraz z rurociągiem tłocznym Dz75PE o długości 234,52 m 
i przepompownią ścieków.
Nakłady poniesione w 2018 r.: 248.123,30 zł
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6.17. Fundusze zewnętrzne
W 2018 r. jednostki podległe Miastu Kalisz podpisały umowy o dofi-
nansowanie na łączną wartość dotacji 30,56 mln zł. Przedmiotowe 
wsparcie umożliwia realizację na terenie Miasta 30 projektów o łącz-
nym koszcie całkowitym wynoszącym niespełna 41,84 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 Komunikacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 
Szczegółowy wykaz umów o dofinansowanie zawartych w 2018 roku 
zawiera poniższa tabela:

322.502,54

Całkowita wartość
projektu [zł]

Urząd Miasta

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

130.000,00

Wartość dofinansowania
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Wymiana nawierzchni posadzki w sali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu

127.920,00 Urząd MiastaK 63.960,00
Projekt budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu

2.051.629,42 Urząd MiastaUE - ZIT 1.846.466,47
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie 

inwestycją w przyszłość młodzieży z AKO – EDYCJA II

215.925,69 Urząd MiastaK 99.795,25
Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

42.016,00 Urząd MiastaK 41.595,84
XV nabór wniosków na powierzenie realizacji zadania ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości (wyposażenie i urządzenia ratownictw 

jednostek OSP z terenu miasta Kalisza)

1.755.343,65 PUPUE 1.755.343,65
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)

3.491.735,61 PUPUE 3.491.735,61
Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie kaliskim (IV)

120.000,00 Urząd MiastaK 80.000,00
Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla WZT Orioniści

332.600,00 PUPK 322.500,00Aktywna wieś

14.430.118,35 Urząd MiastaUE - ZIT 9.687.508,33Kalisz – kurs na rewitalizację

4.290.000,00 MZDiKK 2.446.200,00
Przebudowa alei Wojska Polskiego

– etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica

4.201.358,23 MZDiKK 2.417.723,00Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu
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50.000,00

Całkowita wartość
projektu [zł]

Urząd Miasta

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

41.300,00

Wartość dofinansowania
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Usuwanie w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Kalisza

41.600,00 Urząd MiastaK 20.000,00Zakup sadzonek drzew miododajnych

300.000,00 Urząd MiastaK 180.000,00
Zakup autobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych dla ŚDS Tulipan

7.992.512,07 Urząd MiastaUE 6.176.749,91
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 

w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza

205.700,00 PUPK 205.700,0045+

238.600,00 PUPK 238.600,00Długotrwale bezrobotni

164.100,00 PUPK 127.000,00Aktywna wieś II

72.800,00 Urząd MiastaUE 72.800,00Ja w internecie

234.000,00 PUPK 234.000,00Aktywna wieś III

143.500,00 Filharmonia KaliskaK

63.949,00 Miejska Biblioteka PublicznaK 23.949,00Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

48.930,00 Miejska Biblioteka PublicznaK 22.000,00Młodzi Asnykowi

65.000,00
Galeria Sztuki

im. Jana TarasinaK 45.000,00Jak smakuje sztuka

105.000,00
Galeria Sztuki

im. Jana TarasinaK 67.000,00Zielona sztuka

133.100,00 Urząd MiastaK 106.480,00Rozwój Czytelnictwa

41.838.270,56K + UE 30.560 613,06
11.513.701,46K 7.057.703,09

30.324.569,10UE 23.502.909,97

OGÓŁEM

87.000,00XI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski

47.900,00 Urząd MiastaK 47.900,00Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

530.430,00 CKUiPUE 472.306,00
Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość

20.000,00 Urząd MiastaK 10.000,00Mural inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości
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W 2018 r. realizowano też wiele ciekawych i ważnych dla Miasta przed-
sięwzięć dotowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i UE), w tym 
w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Roz-
woju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, których umowy o dofinanso-
wanie podpisano w latach wcześniejszych. Jedne zostały w 2018 r. 
zakończone, realizacja innych winna zakończyć się w bieżącym roku. 
Wśród tych najciekawszych projektów można wymienić następujące:

1. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Ka-
lisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia uliczne-
go – Miasto Kalisz” 
Status: projekt w trakcie realizacji.
Okres realizacji: 5.01.2017 – 29.11.2019 r.
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 ni-
skoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 
Koszt całkowity projektu: 41,09 mln zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 
30,93 mln zł
Projekt partnerski: Liderem projektu jest Miasto Kalisz, a współrealiza-
torem Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących głów-
nych grup zadań: 

a) Zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych – 
zadanie zakończone.
b) Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa 
węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich dwor-
ców: kolejowego i autobusowego oraz wyposażenie ważnych w skali 
miasta przystanków autobusowych w tablice dynamicznej informacji 
pasażerskiej i biletomaty zewnętrzne – zadanie w trakcie realizacji.
c) Rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną 
(skrzyżowanie ulic Staszica i Górnośląskiej) – zadanie zakończone.
d) Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energo-
oszczędność w obrębie dwóch osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek – 
zadanie zakończone.
e) Kampania informacyjno-promocyjna – pakiet miękkich działań 
mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przed-
stawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ogra-
niczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające 
nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów 
osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunika-
cją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem 
lub pieszo – zadanie w trakcie realizacji.
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2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków 
i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”.
Status: projekt zakończony, w trakcie rozliczeń końcowych.
Okres realizacji: 3.10.2017 – 8.02.2019 r.
Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyj-
ny na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energe-
tycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałanie 3.2.4 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ra-
mach ZIT dla rozwoju AKO”.
Koszt całkowity projektu: 9,92 mln zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 
6,59 mln zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: kompleksową, głęboką moderni-
zację energetyczną 9 budynków użyteczności publicznej (tj.: żłobków 
nr: 2, 3 i 4, przedszkoli publicznych nr 1, 9, 18, 20, 27, 30).
W zakresie robót przeprowadzonych w ww. placówkach uwzględnio-
no m.in. modernizację systemu grzewczego (c.o./c.w.u, w tym montaż 
pomp ciepła), docieplenie stropów, stropodachów, ścian zewnętrz-
nych i fundamentów, wymianę okien i stolarki drzwiowej. We wszyst-
kich budynkach zamontowano panele fotowoltaiczne oraz energoo-
szczędne oświetlenie.

3. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza 
miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu histo-
ryczno-kulturowemu Kalisza i regionu”.
Status: projekt w trakcie realizacji.
Okres realizacji: 29.12.2015 – 31.12.2019 r.
Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 – „Zachowanie, ochrona, promo-
wanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 
4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. 
Koszt całkowity projektu: 5,93 mln zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 
3,35 mln zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: adaptację pomieszczeń zabyt-
kowego ratusza (pomieszczeń 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 niepeł-
nosprawnych w celu utworzenia ekspozycji poświęconej Miastu i AKO 
oraz obsługi ruchu turystycznego. W projekcie wyodrębniono dwa 
główne zadania realizacyjne:
a) Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego 
na cele kulturalne – roboty budowlane, zakup stałego wyposażenia 
wraz z opracowaniem treści cyfrowych – zadanie w trakcie realizacji.
b) Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskie-
go na cele kulturalne – dostosowanie budynku do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych (dobudowa windy wraz z przebudową schodów ze-
wnętrznych na wejściu do ratusza oraz montaż platformy – dźwigu) 
– zadanie zakończone.
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4. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne 
pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostro-
wskiej”.
Status: projekt w trakcie realizacji.
Okres realizacji: 28.04.2017 – 31.05.2019 r.
Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014 – 2020, działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruk-
tury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie 9.3.5 „Inwestowanie 
w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO”. 
Koszt całkowity projektu: 13,41 mln zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 
9,24 mln zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: doposażenie istniejących oraz 
utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w 5 szkołach 
i placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego w Kaliszu 
(tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespole Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, Ze-
spole Szkół Ekonomicznych oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego). Projekt zakłada realizację wyłącznie zadań inwesty-
cyjnych polegających na rozbudowie, przebudowie, modernizacji oraz 
adaptacji na cele edukacyjne pomieszczeń poszczególnych budyn-
ków ww. szkół i placówek wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, 
nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. W zakresie rzeczowym projek-
tu wyróżnia się następujące zadania częściowe:
a) Zespół Szkół Ekonomicznych – zakup, dostawa oraz montaż wyso-
kospecjalistycznego, nowoczesnego wyposażenia dla 3 nowotworzo-
nych pracowni, tj.: pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży, 
pracowni multimedialnej i pracowni ekonomiczno-rachunkowej,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – prace modernizacyjne 
4 pomieszczeń na poddaszu budynku oraz zakup, dostawa i montaż 
wysokospecjalistycznego, nowoczesnego wyposażenia dla 4 pra-

cowni, tj. pracowni budowlanych nr 1 i 2 oraz pracowni dokumentacji 
technicznej nr 1 i 2,
c) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – prace modernizacyj-
ne pomieszczeń warsztatów szkolnych budynku (kuchni i zaplecza ku-
chennego) i dwóch sal lekcyjnych oraz zakup, dostawa i montaż wy-
sokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu dla ww. warsztatów 
szkolnych, pracowni analizy żywności i pracowni komunikacji w języku 
obcym (zawodowym),
d) Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych – rozbudowa parteru bu-
dynku o 4 pomieszczenia dydaktyczne (dobudowa pawilonu do ist-
niejącego budynku szkoły) oraz zakup, dostawa i montaż wysokospe-
cjalistycznego, nowoczesnego sprzętu dla nowoutworzonych 7 sal 
dydaktycznych (pracownia drukowania cyfrowego i poligraficznych 
procesów przygotowawczych, pracowania urządzeń techniki kom-
puterowej i lokalnych sieci komputerowych, pracownia elektrotechniki 
i elektroniki, pracownia rysunku technicznego, pracownia projekto-
wania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, pra-
cownia do nauczania języka obcego zawodowego, pracownia tech-
nologii),
e) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – adaptacja 
i przebudowa pomieszczeń w budynkach CKUiP (1 i 2), wykonanie no-
wej bramy w elewacji frontowej budynku oraz zakup, dostawa i mon-
taż wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu dla nowoutwo-
rzonych oraz modernizowanych pracowni (pracownia szkoleniowa, 
pracownia programowania obrabiarek CNC, pracownia pomiarów, 
pracowania CAD/CAM, hala obrabiarek CNC, serwerownia, pracow-
nia rysunku technicznego komputerowego, pracownia elektrotechni-
ki i elektroniki, pracowania montażu i konserwacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych, pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycz-
nych, pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, 
pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracow-
nia diagnostyki pojazdów, sprężarkownia, pracownia spawalni, pra-
cownia obróbki).
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5. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje 
i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglo-
meracji Kalisko-Ostrowskiej”.
Status: projekt w trakcie realizacji.
Okres realizacji: 1.04.2017 – 30.09.2019 r.
Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014 – 2020 (Strategia ZIT dla rozwoju AKO).
Koszt całkowity projektu: 1,40 mln zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 1,26 mln zł
Przedmiotem projektu są: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, 
kursy przygotowujące na studia, doradztwo zawodowe, zajęcia do-
datkowe dla uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania do-
datkowych uprawnień; szkolenia doskonalące, studia podyplomowe 
i praktyki zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkolnych pracow-
ni, tworzenie sieci współpracy.
Placówkami kształcenia zawodowego uczestniczącymi w projekcie 
są: Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Kaliszu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Ze-
spół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu, Zespół Szkół Tech-
niczno-Elektronicznych w Kaliszu, Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego w Kaliszu.
W projekcie łącznie udział weźmie 274 uczniów i 57 nauczycieli, kształ-
cących się i uczących na kierunkach o największym potencjale rozwo-
jowym, strategicznym dla województwa wielkopolskiego. Projekt jest 
komplementarny i wykorzystuje infrastrukturę wytworzoną w ramach 
projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne 
pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” dofi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (projekt nr 5 niniejszego zestawienia).
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6.18. Gminny Program Rewitalizacji

I. Wyszczególnienie realizowanych polityk, programów, 
strategii oraz uchwał rady gminy:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR), przyjęty został 
uchwałą Nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r., 
a następnie zmieniony uchwałą Nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 1 marca 2018 r. Program został opracowany zgodnie z art. 14 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Jest odpowiedzią 
na problemy zdiagnozowane w obszarze zdegradowanym.

II. Krótkie omówienie założeń i celów:
Założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) jest zaplanowanie 
procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegrado-
wanych, który powinien być prowadzony w sposób kompleksowy po-
przez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesa-
riuszy rewitalizacji. GPR jest dokumentem, na podstawie którego pro-
wadzony jest proces rewitalizacji. Kluczowym elementem programu 
rewitalizacji jest opis wizji stanu obszaru (chodzi o obszar rewitalizacji 
wyznaczony Uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji – dotyczy głównie obszaru śródmieścia) po prze-
prowadzeniu rewitalizacji, który brzmi: „Zadowoleni mieszkańcy reali-
zujący swoje cele i marzenia w przyjaznej i estetycznej przestrzeni”.
Wizja ta ma zostać zrealizowana poprzez realizację celów rozwojo-
wych i kierunków rozwoju. W GPR przyjęto czteropoziomowy hierar-
chiczny układ celów. Cel główny to wizja rozwoju opisana jak wyżej. 
Kolejno na niższym poziomie hierarchicznym określone zostały nastę-
pujące cele strategiczne, które odpowiadają na zdiagnozowane na 
obszarze zdegradowanym problemy:

1. cel strategiczny: ograniczenie skali problemów społecznych
Jest kluczowym kierunkiem związanym z odnową obszaru zdegradowa-
nego. Rewitalizacja to proces, który w swej istocie dąży do rozwiązania 
lub zminimalizowania skali problemów społecznych. Ma on bezpośredni 
związek z ustaleniami diagnostycznymi, które potwierdzają dużą skalę 
problemów społecznych na tym obszarze takich jak: ubóstwo, bezro-
bocie, przestępczość, niski poziom wyników edukacyjnych wśród dzieci, 
niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

2. cel strategiczny: wzmocnienie potencjału gospodarczego
Realizacja tego celu ma przeciwdziałać takim problemom jak eks-
pansja centrów handlowych (powodująca problemy małego rodzi-
mego handlu), niewielka liczba turystów (oddziałująca negatywnie na 
sektor usług hotelowych gastronomicznych), niskie płace, zła kondycja 
lokalnych przedsiębiorstw i brak inwestycji.

3. cel strategiczny: podniesienie jakości przestrzeni publicznej
Główne przestrzenie publiczne miasta (Główny Rynek, ulice w śród-
mieściu, park miejski, nabrzeża rzeki Prosny, planty) mają ogromny po-
tencjał, ale zostały w ostatnich latach bardzo zaniedbane. Przestrzeń 
publiczna wysokiej jakości jest kluczowym elementem budowania 
więzi międzyludzkich i wspólnej świadomości i dumy lokalnej z jed-
nej strony oraz atrakcyjności turystycznej, popytu na usługi hotelowe 
i gastronomiczne – z drugiej strony.

SKLEP
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4. cel strategiczny: poprawa funkcjonowania systemu transportowego
Sprawy transportu indywidualnego, ruchu samochodowego są szcze-
gólnie dotkliwe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Skala ruchu sa-
mochodowego w mieście wykracza poza przeciętne wartości wskaźni-
ków dla miast subregionalnych. Znaczna część jego ruchu koncentruje 
się na obszarze rewitalizacji, co negatywnie wpływa, stan techniczny 
zabytkowej zabudowy, na przestrzeń, zaburza bowiem jej funkcjonalny 
charakter („salon miasta”) oraz generuje duże zanieczyszczenie powie-
trza. Skala tego problemu wymaga radykalnej interwencji.

5. cel strategiczny: poprawa stanu technicznego zabudowy i wspar-
cie mieszkalnictwa
Na obszarze zdiagnozowano poważne problemy techniczne zabu-
dowy i problemy demograficzne, które będą się pogłębiać w najbliż-
szych latach. Dlatego odpowiedzią na nie musi być zwiększona rola 
polityki mieszkaniowej w rozwoju tego obszaru.

Z kolei w ramach celów strategicznych wyznaczono dla każdego z nich 
po kilka celów szczegółowych, nadając niektórym priorytetowy charak-
ter. Na ostatnim poziomie hierarchicznego układu celów znalazły się kie-
runki działań, jakie należy podjąć, aby zrealizować poszczególne cele.
W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały opisane konkretne plano-
wane przedsięwzięcia rewitalizacyjne (w sumie 64 pozycje), w których 
określono m.in. nazwę zadania, podmiot odpowiedzialny za jego re-
alizację, szacowana wartość zadania oraz planowane rezultaty.

III. Opis podjętych działań w 2018 r.:
1. Złożono wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014 – 2020 w ramach poddziałania 9.2.2. Rewitalizacja 
Miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojsko-
wych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej o dofinansowanie realizacji projektu 
pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, w skład którego weszły następują-
ce zadania:
- utworzenie woonerfu – przebudowa ulic: Śródmiejskiej i Zamkowej,
- przebudowa ulicy Piskorzewskiej,
- rewaloryzacja Plant Miejskich,
- przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Babina 1 (dawna restauracja 
Lewy Profil Asnyka) na Centrum Organizacji Pozarządowych,
- przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 2 a (daw-
na hala Targowa Rogatka) na Akcelerator Kultury – miejsca gdzie 
prowadzona będzie działalność kulturalna służąca przede wszystkim 
podnoszeniu kompetencji społeczeństwa do udziału w kulturze i wy-
równaniu szans uczestnictwa w niej dzieciom, młodzieży oraz doro-
słym, uatrakcyjnieniu spędzania czasu wolnego oraz integracji spo-
łeczności lokalnej wokół działań twórczych,
- przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2 — 4 na Dom Są-
siedzki. Stworzenie miejsca dla mieszkańców, gdzie osoby w każdym 
wieku mogą przyjść, spędzić czas, zainspirować się do działania, na-
wiązać relacje.
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 po-
szczególnych zadań rozpoczynając od przygotowania dokumenta-
cji przetargowej. W 2018 r. ogłoszono jeden przetarg na Przebudowę 
i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2 – 4 na Dom Sąsiedzki.
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2. Uchwałą Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. 
ustanowiono na obszarze rewitalizacji Specjalną Strefę Rewitalizacji 
(SSR). Ustanowienie SSR daje Miastu i jego mieszkańcom możliwość 
skorzystania z instrumentów prawnych, usprawniających proces re-
witalizacji, takich jak prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości 
położonych na tym obszarze, ustalenie społecznego budownictwa 
czynszowego celem publicznym, stosowanie specjalnych trybów za-
mówień publicznych preferujących zatrudnianie mieszkańców SSR, 
czy udzielanie przez miasto dotacji dla właścicieli i użytkowników wie-
czystych nieruchomości położonych w SSR.
3. Przystąpiono do realizacji jednego z instrumentów SSR. W dniach od 
29 października do 30 listopada 2018 r. przeprowadzono nabór wnio-
sków na udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza dla wła-
ścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Spe-
cjalnej Strefie Rewitalizacji. W ramach naboru wpłynęły 44 wnioski 
na łączną kwotę dotacji 3.165.514,57 zł, przy ogólnej wartości robót 
w kwocie 10.082.938,30 zł. Miasto przystąpiło do weryfikacji wniosków 
pod względem formalnym. Na dotacje zabezpieczono w budżecie 
Miasta w 2019 r. kwotę 1.000.000,00 zł.
4. Zrealizowano zadania publiczne finansowane przez miasto Kalisz  
zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji. Zadania te skierowane były 
do społeczności lokalnych i miały na celu ich wzajemną integrację 
mieszkańców, ożywienie odnowionego skweru „Rozmarek”, integra-
cję międzysąsiedzką, dbanie o najbliższe otoczenie – podwórka, po-
głębianie tożsamości lokalnej, zadbanie o własny wizerunek, akcep-
tację i poczucie własnej wartości osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, asertywność. Na ten cel miasto przeznaczyło ogółem 
79.020,00 zł.
Zrealizowano następujące zadania:
• „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kultu-
ralnych dla mieszkańców. W-akacje” – zorganizowano: 5 spotkań, 

w ramach których odbywały się warsztaty, pikniki i pokazy filmowe, 
w działaniach wzięło udział łącznie 270 osób.
• „Wyjdź na podwórko – realizacja działań społeczno-kulturalnych 
na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Projekt 
Podwórka” – działaniem objęto dwa podwórka przy ul. Piskorzewskiej 
oraz przy ul. Podgórze, zorganizowano tam warsztaty, koncerty i kon-
sultacje, w działania zaangażowało się 50 uczestników.
• „Działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
na obszarze rewitalizacji” – zorganizowano w wakacje zajęcia dla 
30 dzieci przez tydzień (forma półkolonii), a także 5 spotkań „przy sto-
le”, w których uczestniczyło po ok. 100 osób.
• „Działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 
obszarze rewitalizacji. Sąsiedzi” – działaniem objęto dwa podwórka 
przy ul. Śródmiejskiej 19 i Targowej 24, zorganizowano tam: konsulta-
cje, koncerty, piknik, metaplan i wystawę. W zajęciach na Śródmiej-
skiej brało udział średnio po 40 uczestników w każdym spotkaniu, a na 
Targowej po 10 uczestników.
• „Działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 
obszarze rewitalizacji. Od magazynu do salonu krawieckiego” – zor-
ganizowano 18 spotkań/warsztatów, w których uczestniczyło średnio 
po 15 osób.
• „Kobiety w historii Kalisza. Działania edukacyjne i kulturalne wokół 
książki Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu i oko-
licy” – w ramach zadania zorganizowano promocje książki w tym dwa 
spotkania autorskie, warsztaty oraz dwa spacery. Łącznie w działa-
niach tych wzięło udział 230 osób.

5. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy lokalnych przed-
siębiorców zorganizowano cykl warsztatów wspomagających ich 
w prowadzeniu swoich działalności. Warsztaty pn. „Kawiarnia Przed-
siębiorców” miały za zadanie pokazać przedsiębiorcom potencjał 
Śródmieścia, sposoby właściwej aranżacji wnętrz i witryn sklepowych, 
zasady efektywnej sprzedaży i obsługi klienta, zasady promocji i ko-
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munikacji z klientami. Odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział 
łącznie 42 osoby. Koszt warsztatów to 5.800,00 zł. 
6. Zorganizowano cykl warsztatów poświęconych budowaniu inicja-
tyw społecznych, aktywizowaniu mieszkańców, wspieraniu ich w two-
rzeniu inicjatyw społecznych, kulturalnych lub edukacyjnych. Warszta-
ty pn. „Kalisz po sąsiedzku” zorganizowane zostały z myślą o liderach 
społeczności lokalnych działających na obszarze rewitalizacji Miasta 
Kalisza, w tym przedstawicielach NGO, działaczach miejskich, przed-
stawicieli rad osiedlowych, ale przede wszystkim ludziach, który ak-
tywnie chcieliby się zaangażować w pracę w swoim otoczeniu, w ka-
mienicy czy na podwórku. Odbyło się 5 spotkań, w których wzięło 
udział 61 osób. Koszt warsztatów to 20.000,00 zł.
7. Zrealizowano kolejne wydarzenie z cyklu „Kurs na Śródmieście”, które 
ma na celu zachęcanie mieszkańców do odwiedzana centrum mia-
sta, robienia tutaj zakupów, korzystania z oferty usługowej i gastro-
nomicznej. W trakcie wydarzenia zorganizowano dwie wystawy, trzy 
minikoncerty, animacje dla dzieci i dorosłych – gry i zabawy podwór-
kowe oraz warsztaty sitodruku, spacer śladami sławnego kaliszanina 
– Adama Chodyńskigo. W akcję włączyli się lokalni przedsiębiorcy. 
Koszt realizacji zadania to 46.714,02 zł.
8. W ramach „Programu wychodzenia z bezdomności” wygospodaro-
wano na obszarze rewitalizacji 3 mieszkania komunalne przy ul. Babi-
na 11/9, Złotej 22/18 i Kadeckiej 1/1, w których samodzielnie zamieszkały 
3 osoby bezdomne realizujące indywidualne programy wychodzenia 
z bezdomności przy wsparciu opiekunów.
9. W 2018 r. na obszarze rewitalizacji zrealizowano następujące inwe-
stycje zapisane w GPR:
• opracowano kompletną dokumentację projektową na rewaloryzację 
parku miejskiego – koszt realizacji zadania to 395.000,00 zł,
• zagospodarowano Basztę Dorotkę wraz z przyległym terenem. 
W obiekcie uruchomiono Centrum Kaliskich Baśni i Legend oraz Lokacji 
Miasta. To miejsce gdzie można zapoznać się z legendami Kalisza i hi-
storią powstania miasta, państwa piastów i państwa polskiego. Cen-

trum działa wspólnie z Narodowym Sanktuarium św. Józefa i Skarb-
cem Bazyliki Kaliskiej, co poprawiło ofertę turystyczno-kulturalną 
miasta i obszaru rewitalizacji – koszt realizacji zadania: 905.233,51 zł,
• przeprowadzono termomodernizację budynków żłobka nr 2 i publicz-
nego przedszkola nr 1 – łączny koszt realizacji zadań: 1.611.928,96 zł,
• przeprowadzono remonty budynków mieszkalnych obejmujące re-
monty dachów, elewacji i części wspólnych stanowiących mienie 
miejskie (dotyczy budynków przy ulicach: A. Parczewskiego 7, Pisko-
rzewskiej 4, 8, 10 oraz Złotej 13 i 15) – łączny koszt realizacji zadań: 
2.400.383,02 zł,
• zmodernizowano system grzewczy w 4 budynkach mieszkalnych 
stanowiących mienie miejskie – wprowadzono centralne ogrzewanie 
z miejskiej sieci ciepłowniczej (dotyczy budynków przy ulicach: A. Par-
czewskiego 7 i 8 oraz Złotej 13 i 15) – brak informacji o poniesionych 
kosztach.

IV. Ocena stopnia realizacji celów:
Na tym etapie trudno jest ocenić stopień realizacji celów GPR. Doku-
ment funkcjonuje dopiero 1,5 roku i nie nadszedł jeszcze termin bada-
nia stopnia jego realizacji.
W GPR przyjęto monitorowanie Programu na wielu poziomach.
1. Co pół roku – monitorowanie podstawowych parametrów obszaru 
rewitalizacji (powierzchnia i liczba ludności) oraz monitorowanie po-
ziomu wdrażania przedsięwzięć opisanych w GPR ( przygotowywane, 
w trakcie realizacji, zrealizowane wraz z podaniem środków wydatko-
wanych na dane zadanie) – sprawozdanie do UMMW najbliższe do 
15 stycznia 2019 r., kolejne do 15 lipca 2019 r.
2. Co dwa lata – monitorowanie realizacji celów i skutków wdrażania 
GPR poprzez analizę: 
• wskaźników strategicznych: wskaźniki wynikające z realizacji zadań, 
np. liczba wydarzeń organizowanych w ramach Centrum Aktywności 
Mieszkańców, liczba organizacji korzystających z CAM, długość ulic 
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zamienionych na deptaki i woonerfy, powierzchnia zrewaloryzowa-
nych terenów zieleni itp.,
• wskaźników kontekstowych: wskaźniki pokazujące ograniczenie skali 
problemów społecznych, gospodarczych, transportowych, technicz-
nych, np. liczba rodzin korzystających z pomocy na dożywianie, liczba 
bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych, liczba osób korzy-
stających z komunikacji miejskiej itp.,
• sprawozdanie do UMMW najbliższe I kwartał 2020 r.
3. Co dwa lata – monitoring jakościowy – przeprowadzenie badań 
wśród mieszkańców Obszaru Rewitalizacji dotyczące jakości życia 
w obszarze – badanie zmian jak mieszkańcy je oceniają pozytywnie/
negatywnie, wywiady kwestionariuszowe, indywidualne wywiady po-
głębione, zogniskowane wywiady grupowe.

Dopiero monitoring realizacji celów i skutków wdrażania GPR oraz mo-
nitoring jakościowy planowany w 2020 r. pozwoli na rzetelną ocenę 
stopnia realizacji celów przyjętych w GPR.

V. Informacje i wnioski ze sprawozdań za ostatni rok:
Ostatnie sprawozdanie zostało przedłożone w UMWW 15.01.2019 r.
Wnioski z tego sprawozdania:
1. Podstawowe parametry obszaru rewitalizacji (powierzchnia bez 
zmian, spadek liczby ludności obszaru z 18.820 osób wykazanych na 
etapie diagnozy obszaru rewitalizacji wg danych z grudnia 2015 r. do 
17.750 osób wg danych na 31 grudnia 2018 r.),
2. Poziom wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR. 
Na 64 przedsięwzięcia: 
• zakładanych do realizacji są: 32,
• w trakcie realizacji jest: 28,
• zrealizowanych są: 4.

3. Ujawnione problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfiko-
wane przez gminę na etapie realizowania programu rewitalizacji:
• niewystarczające środki finansowe, brak możliwości rozstrzygania 
postępowań przetargowych w szczególności z powodu braku ofert 
lub gdy kwoty ofert znacznie przewyższają środki pozostające do 
dyspozycji Miasta,
• brak interpretacji przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście na-
rzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (w tym dotacje dla właścicieli 
i  użytkowników wieczystych nieruchomości, specjalny tryb zamówień 
publicznych).

zakładanych
do realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowane

32 28 4
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7. Budżet
Obywatelski 2018

W 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano zadania 
wybrane w ramach głosowania w 2017 r., jak również przeprowadzono 
konsultacje i wyłoniono zadania do realizacji w 2019 r.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 r. zostały przeprowadzone na 
podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 250/2017 z dnia 
28.04.2017 r. (z późn. zm.) oraz na 2019 r. na podstawie zarządzenia 
Prezydenta Miasta Kalisza nr 274/2018 z dnia 23.04.2018 r. (z późn. zm.). 
Celem konsultacji było stworzenie mieszkańcom Kalisza możliwo-
ści partycypacji w procesie podejmowania decyzji odnośnie sposo-
bu wydatkowania w danym roku oznaczonej części budżetu Miasta 
Kalisza. Poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji oraz udział 
w głosowaniu kaliszanie mają realny wpływ na kierunek rozwoju mia-
sta, a tym samym wskazania spraw, które są dla nich najważniejsze. 
Mogą to być różnego rodzaju inwestycje, remonty i modernizacje, ale 
również wydarzenia kulturalne czy sportowe. Jest to również dosko-
nała forma aktywizacji i integracji środowisk lokalnych, wpływająca 
na pogłębienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta i kre-
owanie jego wizerunku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok miesz-
kańcy zgłosili 156 propozycji zadań. Po przeprowadzonej weryfika-
cji pod głosowanie poddano 118. W wyniku głosowania do realizacji 
przyjęto 56 zadań.

W 2018 r. na realizację zadań zaplanowano łącznie 4.813.188,00 zł.

4.813.188,00 zł

1.300.820,00 zł
wydatki bieżące

3.512.368,00 zł
wydatki majątkowe

plan po zmianach 

W powyższej kwocie zaplanowano 1.216.280,00 zł na zadania ogólno-
miejskie oraz 3.596.908,00 zł na zadania lokalne.

propozycji
zadań156 zadań118weryfikacja

głosowanie
w terminie:
1 - 29 września

zadań
do realizacji56
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Faktyczne wykonanie wydatków związanych z Budżetem Obywa-
telskim wyniosło 4.166.262,14 zł co stanowi 86,6% i przedstawiało się 
następująco:

4.166.262,14 zł

890.718,29 zł
wydatki bieżące

3.275.543,85 zł
wydatki majątkowe

plan po zmianach 

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 39 zadań. W ramach 
BO dokonano zakupu: 

• boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska, 
• wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników 
Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego,
• audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka 
w Kaliszu, 
• sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec, 
• stołów i ławek oraz oświetlenia do wyposażenia namiotu dla So-
łectwa Dobrzec,
• instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec – Kalisz (Muzyczny 
Dobrzec),
• szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama 
Mickiewicza w Kaliszu, 
• zestawów multimedialnych, gier komputerowych, klocków lego, 
robotów w ramach zadania „Interaktywna strefa do programowa-
nia i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu”, 
• wyposażenia pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu – komputerów, urządzenia 

wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego, 
• sprzętu na działalność drużyny harcerskiej na os. Majków, 
• sprzętu do ratownictwa w ramach zadania „Poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa 
wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ka-
lisz Lis”, 
• sprzęt elektroniczny w ramach zadania „Wyposażenie w nowy 
sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 
„Bajka” w Kaliszu”,
• wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 2, 
• zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka 
i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego,
• instrumentów dętych w ramach zadania „Reprezentacyjna Or-
kiestra Dęta Miasta Kalisza – stworzenie i umundurowanie grupy 
tanecznej, 
• zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych 
instrumentów dętych”, 
• nowości wydawniczych dla filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu,
• przyczepkę ratowniczą z noszami i pilarkę ratowniczą w ramach 
zadani „Bezpieczne Dobro”,
• wyposażono instytucje publiczne w defibrylatory AED oraz prze-
szkolenie z zakresu ich obsługi,
• zorganizowano koncerty zespołów Kombii i Bajm. 

W ramach zadań kulturalnych zorganizowano: 
• „Zabawne piątki” (organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni),
• festyn na Ogrodach, spotkania z kulturą – spotkania mieszkań-
ców na os. Ogrody,
• „Dzień Dziecka” na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki, 
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• mikołajki w Rajskowie,
• koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie 
przy ul. Wał Matejki, 
• letnie kino plenerowe na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki,
• spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków,
• warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego (poznaj historię kamienicy, 
w której mieszkasz) oraz utworzenie obrazów z kompozycji kwiato-
wych w ramach zadania „Wiosna zachwyca kolorem”.

W ramach zadań inwestycyjnych:
• utwardzono pobocza ul. Świetlanej,
• wykonano chodniki przy ul. Kresowej,
• wybudowano chodnik w ul. Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do 
ulicy Botanicznej, 
• wyremontowano chodnik w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji 
Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką, 
• zamontowano małą architekturę na os. Korczak,
• zaadaptowano teren na zielone skwery na Ogrodach,
• zrealizowano prace przy izbie muzealnej w polskim schronie bojo-
wym nr 9 przy ul. Pogodnej w ramach zadania „Przedmoście Kalisz 
jako atrakcja turystyczna miasta – rewitalizacja Kaliskiej Linii Ma-
ginota”,
• postawiono plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu,
• rozbudowano placu zabaw na os. Tyniec, 
• odnowiono park przy galerii Amber.

W 2019 r. kontynuowana jest realizacja pozostałych zadań, za wyjąt-
kiem zadania pn. „Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych 
poprzez turystykę rowerową”, gdzie z uwagi na zbyt małą liczbę chęt-
nych odstąpiono od jego realizacji.

Dodatkowo zakończono zadania wybrane i niezrealizowane w po-
przednich latach. I tak w ramach:
• Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na rok 2015 wyko-
nano ścieżkę rowerową w ul. Śródmiejskiej,
• Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 wykonano:

• nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyj-
ne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej na terenie 6 osiedli,
• opracowano projekt na budowę kładki rowerowej nad rzeką Pro-
sną przy moście św. Wojciecha, 
• projekt na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejo-
wym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki, 
• projekt na budowę mostu do 3,5 t łączącego ul. Ciesielską 
z ul. Pontonową, 
• projekt na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem za-
toki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza),
• utworzono kompleks rekreacyjno-sportowy „Ogrody”,
• zrewitalizowano tereny zielone i rekreacyjne przy ul. Długosza,
• zmodernizowano pętlę autobusową przy ul. Romańskiej,
• utwardzono pobocze ul. Świetlanej oraz zrealizowano zadanie 
pn. „Zieleń wraca na plac św. Józefa – skwer reprezentacyjno-wy-
poczynkowy”,

• Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 wykonano:
• nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyj-
ne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej na terenie 2 osiedli,
• wyremontowano nawierzchnię bitumiczną na ul. Serbinowskiej od 
Konopnickiej do budynku Ostrowska 64 a,
• wyremontowano drogę osiedlową na odcinku od wjazdu na tar-
gowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z wyposażonym w sygnaliza-
cję świetlną wlotem z al. Wojska Polskiego,
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W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok miesz-
kańcy zgłosili 172 propozycje zadań. Po przeprowadzonej weryfikacji 
pod głosowanie poddano 121 z nich.
W przeprowadzonym głosowaniu głos ważny oddało 17.301 mieszkań-
ców. W wyniku głosowania do realizacji przyjęto 56 zadań. 

propozycji
zadań172 zadań121

oddano
ważnych głosów17.301

weryfikacja

głosowanie
w terminie:
1 - 29 września

zadań
do realizacji56

• opracowano projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy 
Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Łódzkiej do ścieżki rowero-
wej wraz z remontem na rzece Swędrni w ulicy Rajskowskiej,
• rozbudowano plac zabaw na Rypinku,
• wymieniono nawierzchnię boiska do piłki nożnej przy Szkole Pod-
stawowej nr 9,
• zrealizowano zadanie pn. „Zielone miejsce odpoczynku i spotkań 
Sulsiławiczan wraz z siłownią zewnętrzną”.




