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1. Podstawa
  opracowania

Raport o stanie gminy, który Państwu przedstawiam, to podsumowanie dzia-
łalności Prezydenta Miasta Kalisza w 2020 roku. Dokument obejmuje infor-
macje na temat realizacji polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy 
oraz budżetu obywatelskiego.
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Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna
Kalisz jest miastem na prawach powiatu, położonym w środkowo-zachodniej 
Polsce na Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto jest siedzibą po-
wiatu kaliskiego oraz stanowi główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

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

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

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

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

• droga wojewódzka nr 442 (Września, Kalisz), 

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

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

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

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

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

2. Informacje ogólne
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Kalisz nie posiada własnego portu lotniczego. Najbliżej położonymi realizu-
jącymi międzynarodowe połączenia cywilne są: Port Lotniczy im. Władysła-
wa Reymonta w Łodzi (ok. 105 km), Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu oraz Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Demografia i migracje 
Zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców, odnotowanymi 31.12.2020 roku, 
w Kaliszu mieszkało 95.081 (dane z rejestru mieszkańców) osób. Odnotowuje 
się stały spadek liczby osób zamieszkujących miasto. Od 2016 do 2020 roku 
liczba mieszkańców zmniejszyła się o 4.411 osób. W 2020 r. odnotowano:

• 1.154 urodzeń, 3 mieszkańców obchodziło w minionym roku setne urodziny,

• 1.717 zgonów,

• 349 małżeństw, w tym 157 ślubów cywilnych, 147 konkordatowych i 45 mał-
żeństw zawartych za granicą i wpisanych do rejestru stanu cywilnego Syste-
mu Rejestrów Państwowych w RP,

• 217 rozwodów.

urodzeń
1.154

mieszkańców
95.081

zgonów
1.717

zawartych
małżeństw

349

Ewidencja ludności
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, 
stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego – 4.636 sztuk.

2. Usuwanie niezgodności – 30.095 sztuk.

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

4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamiesz-
kania cudzoziemców (RZC) i udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 2.358 sztuk.

5. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, któ-
rej wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) i rejestru zamieszkania cu-
dzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny 
wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 1.859 sztuk.

6. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz 
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO – 
94 sztuk.
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Budżet Kalisza na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XVIII/319/2019 Rady 
Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 rok w następujących wysokościach:

• dochody budżetu ogółem 694.604.246,64 zł, z tego: dochody miasta 
509.446.983,89 zł, dochody powiatu 185.157.262,75 zł

• wydatki budżetu ogółem 700.710.178,64 zł, z tego: wydatki miasta 
503.251.417,50 zł, wydatki powiatu 197.458.761,14 zł.

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 6.105.932,00 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniany uchwałami Rady Mia-
sta Kalisza i 33-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Plan finansowy budżetu Kalisza ustalony zarządzeniem nr 28/2020 Prezy-
denta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w ciągu ubiegłego roku był 
41-krotnie zmieniony.

3. Informacje finansowe W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2020 roku 
zwiększył się o kwotę 53.226.188,53 zł, tj. o 7,7%, natomiast plan wydatków 
zwiększył się o kwotę 84.323.615,52 zł, tj. o 12%. W analizowanym okresie 
planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 31.097.426,99 zł i stanowił 
37.203.358,99 zł.

Planowy deficyt na koniec roku 2020 w porównaniu z deficytem planowa-
nym na początek roku 2020 zwiększył się w związku z wprowadzeniem do 
budżetu:

• przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz-
liczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szcze-
gólnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych usta-
wach,

• przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z roz-
liczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o dotacji na re-
alizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków,

• wolnych środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2020 r. w porównaniu z planem na 
1.01.2020 r. miało wpływ przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji ce-
lowych na zadania bieżące (27,14 mln zł), środków i dotacji celowych na za-
dania majątkowe (0,30 mln zł), środków subwencji ogólnej (5,27 mln zł), środ-
ków niewygasających z upływem 2019 roku (14,12 mln zł), środków z Funduszu 
Pracy, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, Funduszu Wsparcia PSP oraz funduszy celowych (10,73 mln zł) i 
dochodów własnych (4,53 mln zł). W analizowanym okresie dotacje i środki 
zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środ-
ków z UE zmniejszyły się o 7,14 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2020 miało wpływ 
zwiększenie planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwią-
zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (0,32 mln zł) oraz 
przychodów wynikających z rozliczenia programów i projektów realizowa-

budżet na 1.01.2020 r. budżet na 31.12.2020 r.

DOCHODY
694.604.246,64 zł

WYDATKI
700.710.178,64 zł

DEFICYT
6.105.932 zł

DOCHODY
747.830.435,17 zł

WYDATKI
785.033.794,16 zł

DEFICYT
37.203.358,99 zł
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nych ze środków UE (0,34 mln zł), a także wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z roz-
liczenia zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (30,35 mln zł).

W 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 84,32 mln zł, w tym:

• na zadania własne o 59,95 mln zł: m.in. transport i łączność (8,74 mln zł), 
gospodarkę mieszkaniową (2,60 mln zł), bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową (1,88 mln zł), kulturę, kulturę fizyczną i tury-
stykę (5,28 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wy-
chowawczą (20,96 mln zł), gospodarkę komunalną (18,30 mln zł), ochronę 
zdrowia (0,49 mln zł), pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej (8,54 mln zł), pomoc rodzinie (1,27 mln zł), administra-
cję publiczną (1,01 mln zł). Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono 
wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 5,58 mln zł 
i rozdysponowano rezerwy w kwocie 3,67 mln zł.
• na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone usta-
wami o 23,35 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane 
z polityką społeczną (0,66 mln zł), wspieranie rodziny (18,03 mln zł), bezpie-
czeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową 

(1,75 mln zł), rolnictwo (0,12 mln zł), gospodarkę mieszkaniową (0,57 mln zł), 
administrację publiczną (0,28 mln zł), oświatę i wychowanie (0,94 mln zł), 
ochronę zdrowia (0,47 mln zł) i pozostałe wydatki (0,53 mln zł),
• na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej o 0,88 mln zł,
• na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego o 0,14 mln zł.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 
30.397.193,74 zł, (tj. 4,7%), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono 
o kwotę 22.828.994,79 zł (tj. 53,8%).
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów 
stanowił kwotę 747.830.435,17 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

• dochody bieżące w wysokości 682.546.668,59 zł,
• dochody majątkowe w wysokości 65.283.766,58 zł.

W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 739.267.674,53 zł, co stanowi 
98,9% planu, w tym:

• dochody bieżące w wysokości 674.620.300,16 zł, co stanowi 98,8% planu,
• dochody majątkowe w wysokości 64.647.374,37 zł, co stanowi 99,0% planu.

W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:
• dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 156.174.957,38 zł, co sta-
nowi 99,6% planu,

dochody
bieżące

9% dochody
majątkowe

91%

Przedstawienie udziału wykonanych dochodów bieżących i majątkowych
w dochodach Kalisza ogółem w 2020 roku.

PLAN
747.830.435,17 zł

PLAN
546.261.319,01 zł

PLAN
201.569.116,16 zł

ogółem miasto powiat

PLAN
201.569.116,16 zł

WYKONANIE
200.019.353,88 zł

Realizacja dochodów Kalisza

PLAN
747.830.435,17 zł

WYKONANIE
739.267.674,53 zł

PLAN
546.261.319,01 zł

WYKONANIE
539.248.320,65 zł
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• dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000.779,98 zł, co 
stanowi 92,4% planu,
• dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub po-
rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
3.025.273,70 zł, co stanowi 93,6% planu,
• dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.132.672,11 zł, co 
stanowi 89,4% planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowa-
nie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 14.955.733,91 zł, 
tj. 98% planu.
W 2020 r. pozyskano środki z państwowych funduszy celowych, Funduszu 
Pracy oraz subwencji stanowiącej uzupełnienie środków na realizację za-
dań statutowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej i realizację 
inwestycji na drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu 
(Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego) na kwotę ogółem 20.295.441,26 zł, tj. 112,6% planu, w tym środki 
otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych stanowią kwotę 2.377.106,84 zł 
oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14.466.349,74 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie wydatków 
stanowił kwotę 785.033.794,16 zł.

W wydatkach ogółem:

• wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 677.366.738,61 zł, które zre-
alizowano w kwocie 657.827.719,34 zł (co stanowi 97,1% ustalonego planu),

• wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 107.667.055,55 zł, wyko-
nano w kwocie 84.854.184,07 zł (tj. 78,8% planu).

PLAN
785.033.794,16 zł

PLAN
564.151.076,39 zł

PLAN
220.882.717,77 zł

ogółem miasto powiat

Realizacja wydatków Kalisza

PLAN
785.033.794,16 zł

WYKONANIE
742.681.903,41 zł

PLAN
564.151.076,39 zł

WYKONANIE
537.561.836,98 zł

PLAN
220.882.717,77 zł

WYKONANIE
205.120.066,43 zł

wydatki bieżące wydatki majątkowe

PLAN
677.366.738,61 zł

WYKONANIE
657.827.719,34 zł

PLAN
107.667.055,55 zł

WYKONANIE
84.854.184,07 zł

Realizacja wydatków bieżących
i majątkowych Kalisza
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W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 742.681.903,41 zł (tj. 94,6% 
planu), w tym:

• wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 582.581.304,38 zł, co 
stanowi 93,3% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 156.084.025,57 zł, co sta-
nowi 99,6% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy poro-
zumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000.779,98 zł, 
co stanowi 92,4% planu,

• wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
3.015.793,48 zł, co stanowi 93,3% planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, 
oźktórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po-
niesiono wydatki w wysokości 36.893.381 zł, co stanowi 95,3% planu.

zadania własne zadania z zakresu
administracji rządowej

i innych zadań
zleconych ustawami

zadania wykonywane
na mocy porozumień

z organami
administracji rządowej

Wykonanie wydatków i dochodów Kalisza

DOCHODY
579.066.663,47 zł

WYDATKI
582.581.304,38 zł

DOCHODY
156.174.957,38 zł

WYDATKI
156.084.025,57 zł

DOCHODY
1.000.779,98 zł

WYDATKI
1.000.779,98 zł

zadania wykonywane
w drodze umów

lub porozumień między
jednostkami samorządu

terytorialnego

DOCHODY
3.025.273,70 zł

WYDATKI
3.015.793,48 zł
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Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skar-
bowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) są znaczącymi 
źródłami dochodów własnych Miasta.

Ich wysokość na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

4. Finanse Miasta Kalisza.
Miasta na prawach powiatu

Dochody Kalisza
– miasta na prawach powiatu 739.267.674,53 zł

w tym:

Dochody własne miasta
z tytułu podatków i opłat lokalnych 99.260.170,32 zł

Pozostałe dochody
Kalisza - miasta
na prawach powiatu
640.007.504,21 zł

Dochody z tytułu
podatków

i opłat lokalnych
99.260.170,32 zł

Dochody Miasta Kalisza (w zł)

Postępowanie przedegzekucyjne i zabezpieczające (w zł)

podatek od nieruchomości,
rolny i leśny

podatek od środków
transportowych

opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

1.241.700,02 zł

344.973,79 zł

8.324.510,07 zł

7.562.169,57 zł

1.189.873,05 zł

253.558,80 zł

1.775.231,34 zł

93.431,95 zł

14.143,23 zł

4.381.475,70 zł

778.327,77 zł

203.955,77 zł

5.466.157,74 zł

1.098.527,25 zł

70.553,48 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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W 2020 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane 
w łącznej kwocie 99.260.170,32 zł, co stanowiło 96,89% planu.

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

Prezydent Miasta Kalisza w 2020 r. wydał 22.355 decyzji dotyczących wymia-
ru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, 3.288 decyzji 
w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, 593 decyzji w za-
kresie podatku rolnego i leśnego, 71 decyzji w sprawie wymiaru podatku od 
środków transportowych.

Ponadto podatnicy złożyli:

• 985 deklaracji na podatek od nieruchomości,

• 3.830 informacji na podatek od nieruchomości,

• 915 deklaracji na podatek od środków transportowych.

W 2020 r. podatnicy mieli możliwość korzystania ze zwolnień w podatku od 
nieruchomości na podstawie następujących uchwał Rady Miasta Kalisza:

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

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

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

• uchwała nr XV/173/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architek-
tonicznych.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
udzielone zwolnienia stanowią pomoc publiczną. Łącznie w 2020 r. na 
mocy tych uchwał Rady Miasta Kalisza odnotowano 62 przypadki takiej 
pomocy na kwotę 640.870,72 zł.

Podatek od nieruchomości
65.003.671,30 zł

Opłata
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
23.483.318,70 zł

Podatek od środków transportowych
6.905.399,44 zł

  Podatek rolny
288.098,26 zł

Opłata targowa
1.837.216,00 zł

Opłata skarbowa
1.424.186,10 zł

Pozostałe dochody
podatkowe (w tym: odsetki,
koszty upomnienia)
309.144,49 zł

Podatek leśny
9.166,03 zł

62             przypadki pomocy publicznej
- zwolnienia od podatku od nieruchomości

640.870,72 zł
kwota, na którą udzielono pomoc
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Dodatkowo pod koniec 2019 roku w celu zachęty dla przedsiębiorców do 
podejmowania nowych inwestycji oraz dla wszystkich podatników w celu 
propagowania rozwiązań ekologicznych w Kaliszu, wprowadzono możliwość 
skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie na-
stępujących uchwał Rady Miasta Kalisza:

• uchwała nr XVII/292/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje po-
czątkowe,

• uchwała nr XVII/305/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do 
instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekupe-
ratora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Do dnia 31.12.2020 r. wpłynęło do Wydziału Finansowego 251 wniosków na 
mocy uchwały nr XVII/305/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz 1 wniosek 
o zwolnienie od podatku od nieruchomości na mocy uchwały  nr XVII/292/2019 
Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. Zwolnienia te będą udzielane 
od 1.01.2021 r.  

Rada Miasta Kalisza 23 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXII/374/2020, na 
podstawie której przedsiębiorcy mogli wnioskować o ulgę w postaci prze-
dłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju 
i czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r., w związku z poniesieniem negatyw-
nych skutków ekonomicznych, w wyniku ogłoszenia stanu epidemii. W 2020 
roku wpłynęły 53 indywidualne wnioski i stosowne oświadczenia przedsię-
biorców o udzielenie takiej ulgi i w związku z tym przedłużono termin płatno-
ści rat podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.464.655,90 zł.

Ponadto Prezydent Miasta Kalisza realizuje zadania w zakresie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba osób objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r. wyniosła 85.168. 
Poza tym, wg stanu na 31.12.2020 r., dla celów tej opłaty prowadzonych jest 
10.173 kart kontowych.

W Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Kościuszki 1A znajduje się stanowisko 
informacji podatkowej obsługujące podatników. Umożliwia ono mieszkań-
com uzyskanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych, składanie 
informacji, deklaracji i innych dokumentów sprawdzonych pod względem 
poprawności ich wypełniania, a także stanowi pomoc przy sporządzaniu 
informacji/deklaracji podatkowych. 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 bezgo-
tówkowej (karty płatnicze, BLIK itp.).

53 wnioski o przedłużenie terminu
płatności rat podatku od nieruchomości

1.464.655,90 zł
kwota, na którą udzielono pomoc
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• Wartość netto majątku ogółem w 2020 roku jest wyższa w porównaniu do 
roku poprzedniego o 2,58%, czyli w ujęciu wartościowym o 50.852.082 zł.

• W stosunku do roku ubiegłego nieco wyższa jest wartość rzeczowego ma-
jątku trwałego o 1,01% (kwotowo o 14.688.203 zł) oraz finansowego majątku 
trwałego o 2,86% (kwotowo o 12.235.000 zł). Wartość majątku obrotowego 
wzrosła o 18,99% (kwotowo o 17.168.214 zł).

• Największy udział w strukturze majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwa-
ły (72,48%) oraz finansowy majątek trwały (21,76%). Udział majątku obrotowe-
go gminy w majątku ogółem wynosi 5,32%.

• Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:

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

5. Informacje o stanie mienia • Ponad połowa majątku znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych 
– 71,40% (w tym Zarząd Dróg Miejskich – 59,57%). W zarządzie Urzędu Miasta 
znajduje się 18,61% majątku, a 9,75% – zakładów budżetowych. 

• Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
wykonywania posiadania Miasto osiągnęło w roku 2020 dochody w kwocie 
11.551.792,41 zł.

drogi i mosty31%

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej26,46%

budynki i lokale18,61%

grunty, w tym prawo
użytkowania wieczystego19,84%

Leśnictwo 15.095,94 zł

Wykonanie w 2020 r.Wyszczególnione dochody z mienia

Transport i łączność 697.579,57 zł

Gospodarka mieszkaniowa 10.433.715,73 zł

Działalność usługowa 108.818,63 zł

Administracja publiczna 17.333,84 zł

Oświata i wychowanie 32.019,38 zł

Pomoc społeczna 2.840,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 19.790,10 zł

Rodzina 1.750,56 zł

OGÓŁEM 11.551.792,41 zł

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

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
222.848,66 zł
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5.1. Struktura majątku ogółem

Rzeczowy majątek trwały

Finansowy majątek trwały

Należności długoterminowe

Majątek obrotowy

Wartości niematerialne
i prawne

Mienie zlikwidowanych
jednostek

OGÓŁEM

72,48

21,76

0,06

5,32

0,36

0,01

100

Struktura
(%)

1.465.261.550

439.927.540

1.178.177

107.580.372

7.321.680

280.212

2.021.549.531

Stan na
31.12.2020 r.

1.450.573.347

427.692.540

1.403.822

90.412.158

335.370

280.212

1.970.697.449

Stan na
31.12.2019 r.

Wartość netto majątku ogółem (w zł)

rzeczowy majątek
trwały
1.465.261.550 zł

majątek obrotowy
107.580.372 zł

należności
długoterminowe

1.178.177 zł

finansowy majątek
trwały 439.927.540 zł

wartości niematerialne
i prawne 7.321.680 zł

mienie zlikwidowanych
jednostek 280.212 zł

Struktura wartości netto majątku wg stanu na 31.12.2020r.

Mienie w zarządzie
Urzędu Miasta 272.724.479 448.672.416 86.352.256 807.749.151 39,96

Mienie w zarządzie
jednostek

budżetowych,
w tym:

1.046.222.648 35.193 14.148.024 1.060.405.865 52,46

Placówki oświaty
i wychowania 158.635.826 18.442 3.926.363 162.580.631 8,04

Straż Miejska Kalisza 219.676 0 1.647 221.323 0,01

Placówki ochrony
zdrowia i opieki

społecznej
14.528.279 0 2.799.714 17.327.993 0,86

Miejski Zarząd
Dróg i Komunikacji 872.838.867 16.751 7.420.300 880.275.918 43,54

Pozostałe
jednostki, w tym: 3.416.809 0 1.249.027 4.665.836 0,23

Instytucje kultury 3.416.809 0 1.249.027 4.665.836 0,23

OSRiR 64.220.111 0 831.987 65.052.098 3,22

RAZEM 1.465.261.550 448.707.609 107.580.372 2.021.549.531 100

Zakłady
budżetowe, w tym: 142.897.614 0 5.831.065 148.728.679 7,36

MZBM 78.677.503 0 4.999.078 83.676.581 4,14

Rzeczowy
majątek

trwały [zł]

Pozostały
majątek

[zł]
Majątek

obrotowy [zł]
Razem

[zł]
Struktura

(%)
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5.2. Spółki z udziałem Miasta

Kapitał zakładowy zgodny z uchwałami podjętymi w 2020 roku przez Zgromadzenie Wspólników.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o 117.720.000 117.720.000

Kapitał zakładowy
Miasta Kalisza

(w zł)

Udział
Miasta Kalisza

(w %)

Kapitał zakładowy
spółki (w zł)

100%

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o. 47.758.000 47.758.000 100%

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

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z. o.o. 12.684.000 12.684.000 100%

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

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. 3.600.000 3.600.000 100%

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

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

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

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

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 91.496.000 15.678.000 17,14%

WSK PZL Kalisz S. A. 6.584.945 621.040 9,43%

OGÓŁEM 40.337.565 254.278.540
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5.2.1. Jednoosobowe Spółki Miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Z tytułu działalności wynikających z PKD, jakimi są odprowadzanie i oczysz-
czanie ścieków oraz pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, przychody 
stanowiły 95,8% wartości ogółem, w tym 3,4% stanowiła sprzedaż usług ka-
nalizacyjnych i wody dla gmin ościennych. W roku 2020 przedmiotem dzia-
łalności Spółki były również inne usługi branżowe, określone w umowie Spółki, 
realizowane na zasadach rynkowych. Obejmowały one usługi zapewniające 
kompleksową obsługę klientów oraz poprawiające efektywność gospoda-
rowania majątkiem niezbędnym do realizacji celów statutowych Spółki.

Działalność pozostała stanowiła 4,2% ogółu sprzedaży, na którą składały się 
opłaty dodatkowe za przekroczenie parametrów dopuszczalnych dla ście-
ków przemysłowych, usługi sprzętowo-transportowe, laboratoryjne, roboty 
sieciowe i wodomierzowe, usługi projektowe i techniczne usługa konserwacji 
kolektorów Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA”, a także obsługa fontanny 
miejskiej. Usługa bieżącej konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczo-
wej, realizowana na mocy umowy z miastem Kalisz, stanowiła 1,4% wartości 
przychodów. 

Rok 2020 był, podobnie jak dla większości zakładów, trudnym rokiem zwią-
zanym z koniecznością dostosowania się do sytuacji epidemicznej w kraju. 
Spadła wartość przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez Spół-
kę, zarówno objętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniem ścieków, jak i pozostałych.

W wyniku wieloletnich działań Spółki, utrzymana została na niskim poziomie 
liczba awarii, ograniczone zostały przy tym koszty awarii na sieciach wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych. 

Na wyjątkowo niskim poziomie zanotowano straty wody. Zmniejszona sprze-
daż dla przedsiębiorstw spowodowała też zmniejszoną ilość odprowa-

dzanych ścieków do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, co w konsekwencji 
ograniczyło koszty usług zewnętrznych.  

Rzeczywiste koszty w roku 2020 były niższe od zaplanowanych o 1,5%. Jed-
nak Spółka odnotowała ujemny wynik ze sprzedaży usług.

Uchwałą Nr XXIV/387/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. doko-
nano na wniosek Spółki zmiany w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność złożenia nowego wniosku taryfowego 
na lata 2021-2024, opracowano projekt nowego „Planu”, który został przeka-
zany do Urzędu Miasta Kalisza. Uchwałą Nr XXXIV/488/2020 Rady Miasta Kali-
sza z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”.

Najważniejsze zrealizowane zadania w roku 2020 opisane zostały w dzia-
le 7.9. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – PWiK.



17Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

 „Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Spółka z o.o.”

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

Aktualne zasoby Spółki obejmują 23 budynki mieszkalne – wielorodzinne. 
Łączna liczba mieszkań wynosi 1.204, w których zamieszkuje 2.756 osób. Po-
wierzchnie wszystkich mieszkań w zasobie Spółki wynoszą 59.923 m2.

powierzchnia
lokali59.923 m2

mieszkań1.204budynki mieszkalne
- wielorodzinne23

mieszkań225
powierzchni32-36 m2

mieszkań334
powierzchni44-49 m2

mieszkań470

161 m2
mieszkanie1

mieszkań174
powierzchni60-73 m2

powierzchni50-59 m2

„Rodzinkowy
Dom Dziecka”
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Wyłaniający się w 2020 roku kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wi-
rusa COVID-19 i ograniczeniami w działaniu wielu gospodarek na świecie, w tym 
polskiej, jest kryzysem bardzo specyficznym a jego konsekwencje stały się nie-
zaprzeczalnie przyczyną złego rocznego wyniku AQUAPARK KALISZ Sp. z o. o.

Przez znaczną część roku 2020 Spółka znajdowała się w hibernacji gospo-
darczej, walcząc jednocześnie o utrzymanie sprawności technologicznej za-
rządzanych obiektów, jak również utrzymania miejsc pracy. 

Z powodu rządowych decyzji administracyjnych, mających na celu ograni-
czenie negatywnych skutków pandemii, obiekty zarządzane przez Spółkę 
pozostawały całkowicie zamknięte przez 135 dni roku 2020, a przez kolejne 
159 dni funkcjonowały w ścisłym reżimie sanitarnym. Jedynie przez 71 dni 
w roku 2020 (styczeń, luty, marzec) AQUAPARK KALISZ działał bez zmian.

W styczniu 2020 spółka odnotowała wzrost liczby osób korzystających z usług 
o 17% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Frekwen-
cja w lutym 2020 wzrosła o 34% w porównaniu z wynikami w lutym 2019 roku. 
Zmiany nastąpiły od marca 2020 roku – w tym miesiącu spółka odnotowa-
ła 68% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 
Miesiące kwiecień i maj to już 100% spadek liczby odwiedzających spółkę 
klientów. W czerwcu 2020 roku spółka odnotowała 75% spadek frekwencji 
w porównaniu z wynikami w czerwcu 2019 roku. Lipiec przyniósł 46% spadek 
liczby odwiedzających, a sierpień 47% spadek w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego. Dopiero wrzesień przyniósł pierwszy wzrost licz-
by odwiedzających spółkę gości. Frekwencja we wrześniu 2020 roku wzro-
sła o 54% w porównaniu z wynikami we wrześniu 2019 roku. Niestety, kolejna 
fala zachorowań i związanych z tym obostrzeń doprowadziła do wyłączenia 
z działania – na początku części aquaparku, później – całego obiektu. Te 
wydarzenia zaowocowały kolejnym spadkiem liczby korzystających z usług 
gości – w październiku o 50%, a w listopadzie i grudniu o 97% w porównaniu 
z  analogicznym okresem roku poprzedniego.

W wyniku sytuacji pandemicznej w 2020 roku z usług Spółki skorzystało łącz-
nie 285.215 osób, to jest o 48% mniej niż w roku 2019.

Spółka wykorzystała czas zamknięcia aquaparku spowodowanego obo-
wiązującymi obostrzeniami do modernizacji obiektu.

„AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o.

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

Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki został obniżony 
w celu pokrycia strat netto za lata ubiegłe oraz jednocześnie podwyższony 
(wkład pieniężny) łącznie o kwotę 2.904.000 zł. Zatem wysokość kapitału za-
kładowego nie uległa zmianie.

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

Propozycja AQUAPARK KALISZ to nie tylko baseny, ale także saunarium, krę-
gielnia, siłownia i fitness, a także lodowisko. Kompleksową ofertę Spółka kie-
ruje do wszystkich grup wiekowych, mieszkańców regionu w promieniu 50 km 
od Kalisza.

W lutym i styczniu 2020 roku, bezsprzecznie wzrastała liczba seniorów, którzy 
każdego dnia korzystali z obiektu. Podobnie jak w poprzednich latach dzia-
łalności, Spółka dużą uwagę przykładała do grup zorganizowanych i zajęć 
im dedykowanych, m.in.:

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

• kontynuacja zajęć w wodzie dla klas trzecich,

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

Jednym z priorytetów w ogólnych założeniach Spółki są zajęcia zorganizo-
wane, dedykowane poszczególnym grupom społecznym. I tutaj Spółka może 
pochwalić się dobrymi wynikami zanotowanymi w styczniu i lutym 2020 r. 
Zajęcia grupowe organizowane w całym obiekcie, nie tylko na basenie, ale 
również w klubie fitness czy na kręgielni, cieszą się rosnącą popularnością, 
stąd ich ciągły rozwój.
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Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
jest świadczenie usług przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbio-
rowego. Działalność tę Spółka wykonuje obecnie na podstawie Uchwały 
nr LVI/757/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r., na mocy 
której powierzono KLA wykonywanie zadania własnego Miasta w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. Stąd podstawową działalnością Spółki są 
usługi przewozu osób, a w szczególności usługi przewozów regularnych z ob-
szaru komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kalisza. Przewozy wykonywane 
są regularnie, w ramach linii komunikacyjnych, na podstawie rozkładów jazdy. 
Przewozy pasażerów odbywają się głównie na terenie Miasta Kalisza, a po-
nadto na trasach łączących Kalisz z okolicznymi miejscowościami, tj. Ostro-
wem Wielkopolskim, Opatówkiem i Tłokinią, Szałe, Wolicą i Chełmcami, Ży-
dowem i Gostyczyną, Kościelną Wsią, Kotowieckiem. Możliwość działania na 
obszarach innych gmin wynika z zawieranych przez Miasto Kalisz porozumień 
międzygminnych. 

Pozostałe uchwały Rady Miasta Kalisza

• Uchwała Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 
roku w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie 
Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia ze zmianami 
(Uchwała nr XXXIV/436/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.; 
Uchwała nr L/665/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r.; Uchwała 
Nr X/129/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.)

• Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. 
w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym ze zmianami: (Uchwała Nr XVIII/311/2019 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie)

• Zarządzenie nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.02.2020 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez 
operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyj-
nych miasta Kalisza.

Spółka realizuje również przewozy szkolne polegające na zapewnieniu 
uczniom niepełnosprawnym, objętym kształceniem specjalnym, bezpłatne-
go transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły podstawowej lub gimna-
zjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową lub upośledzeniem umy-
słowym także do szkoły ponadgimnazjalnej. W wakacyjne weekendy, na 
zlecenie Miasta Kalisza, Spółka obsługuje linie turystyczne. 

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

Spółka prowadzi dodatkowo tzw. działalność uboczną — świadczy usługi 
wynajmu autobusów dla klientów zewnętrznych na przewozy okazjonalne 
oraz powierzchnie reklamowe. Dodatkowo Spółka świadczy również usługi 
na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. 
w zakresie usług: obsługi księgowo-finansowej i klienta, kontroli przewozów, 
napraw taboru, tankowania i mycia autobusów. 

Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
o łączną kwotę 1.390.000 zł, w tym 764.000 zł – wkład pieniężny, 545.000,00 zł 
– wkład niepieniężny (aport w postaci autobusów).

W 2020 głównym przedmiotem działalności Kaliskich Linii Autobusowych 
Sp. z o.o. było świadczenie usług przewozu osób w ramach lokalnego trans-
portu zbiorowego.
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Szacuje się, iż Spółka w roku 2020 łącznie przewiozła 4,199 mln pasażerów, 
co, w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o 3,677 mln pasa-
żerów (tj. o 46,7%). Według szacunkowych danych posiadanych przez Spółkę 
z komunikacji bezpłatnej w roku 2020 skorzystało ok. 1,587 mln pasażerów, 
co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza spadek o prawie 1,112 mln 
pasażerów (tj. o 41,21%). 

Poniżej, w tabeli, zostały przedstawione szczegółowe dane o liczbie zareje-
strowanych przejazdów w roku 2020 w porównaniu do roku 2019.  Dane te nie 
uwzględniają pasażerów, którzy korzystali z komunikacji bezpłatnej. Spółka 
nie posiada pełnych danych dotyczących liczby pasażerów korzystających 
z przejazdów bezpłatnych, gdyż większa część uprawnionych osób do prze-
jazdów bezpłatnych nie ma obowiązku rejestrowania przejazdów, zgodnie 
z Uchwałą Rady Miasta w tym zakresie.

4,199 mln pasażerów ogółem

1,587 mln pasażerów skorzystało z bezpłatnej komunikacji

szacunkowe dane KLA:

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

bilet papierowy 1.143.346

2020

mobilet 224.050

zbiletem.pl 160.744

biletomaty 333.963

RAZEM 2.612.157

SPOKE - System pobierania opłat
kartą elektroniczną

750.054

1.839.054

2019

189.202

231.539

167.732

5.177.121

2.749.594

Aktualny system sprzedaży biletów

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w swojej ofercie sprzedaży posiadają 
zarówno bilety jednorazowe jak i okresowe, z podziałem na bilety normalne 
(100%) i ulgowe (50%). Bilety jednorazowe uprawniają pasażerów do jednora-
zowego przejazdu autobusem na jednej dowolnie wybranej linii. Natomiast 
bilety okresowe do dowolnej liczby przejazdów wszystkimi autobusami. 

KLA Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym oferowała następujące formy za-
kupu biletów: bilet papierowy, bilet zakupiony u kierowcy, karta elektroniczna 
imienna, karta elektroniczna na okaziciela, Kaliska Karta Mieszkańca, bilet 
opłacony przez telefon Smartfon, bilet zakupiony w biletomacie, bilet opła-
cony przez Internet.

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

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

• imienna – umożliwiająca korzystanie z biletów okresowych i jednorazowych.

Dodatkowym nośnikiem możliwości zakupu biletu jest Kaliska Karta Miesz-
kańca. Program „Kaliska Karta Mieszkańca” adresowany jest do mieszkań-
ców Miasta Kalisza, rozliczających się z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają 
dochód czy nie. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania ze zniżek, 
rabatów, ulg i przywilejów, realizowanych przez Miasto Kalisz oraz oferowa-
nych przez partnerów przystępujących do programu. Kaliskie Linie Autobu-
sowe Sp. z o.o. są również partnerem tego programu oferując pasażerom 
ulgi przy zakupie biletów.
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Praca przewozowa

Do prowadzenia swojej działalności Spółka na 31.12.2020 r. posiadała w eks-
ploatacji 71 pojazdów (w tym 65 autobusów do obsługi sieci komunikacyjnej 
oraz 6 busów do obsługi przewozów szkolnych). W I kwartale 2020 r. Spółka 
wprowadziła do eksploatacji 8 autobusów marki Solaris i jednocześnie wy-
cofała z eksploatacji 7 najstarszych pojazdów marki Scania. Dodatkowo KLA 
Sp. z o.o. w 2020 roku wzbogaciła swój tabor o dwa autobusy, wersji midi, 
marki ISUSU – są one eksploatowane na liniach krótkich z mniejszym obcią-
żeniem przewozem pasażerów. Ponadto, w obszarze przewozów dzieci nie-
pełnosprawnych zostały nabyte dwa nowe busy marki MAN, które zapewniły 
przewóz 85 dzieci. 

W 2020 r. 33 autobusy zostały wyposażone w WiFi, w ten sposób wszystkie 
autobusy spółki pozwalają na bezpłatny dostęp do Internetu.

Tabor naszej Spółki w 49% stanowią pojazdy posiadające silniki spełniający 
najnowszą obowiązującą w UE normę ekologiczną Euro 6.

Spółka zrealizowała inwestycję w obszarze ochrony środowiska naturalnego 
– została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,59 kW, która 
obniży emisję CO2 o 42,2 Mg rocznie.

65 autobusów 6 busów

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

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

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

Kalisz - 310,15 km
podmiejskie - 70 km

380,15 km

liczba przejechanych wozokilometrów

kilometry eksploatacyjne - 3.181.000 km
wynajem - 47.000 km

3.228.000 km

148,35 km

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

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

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

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

Spółka rozpoczęła działalność 1 czerwca 2008 roku w wyniku komercjalizacji 
Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu doko-
nanej przez Ministra Skarbu Państwa Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6786/2008 
z dnia 5 marca 2008 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań 
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem 0000305708. Miasto Kalisz nabyło nieodpłat-
nie od Skarbu Państwa 100% udziałów w tej Spółce na podstawie umowy 
z 20.07.2010 r. 

W roku 2020 kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony. 

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

• regularnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie krajowym,

• okazjonalnego przewozu osób w transporcie międzynarodowym,

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

PKS w Kaliszu legitymuje się licencją na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób, a także licencją na wykonywanie międzynarodowego au-
tobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób oraz wieloma ze-
zwoleniami, na podstawie których Spółka wykonuje regularny przewóz osób 
w krajowym transporcie drogowym. 

Działalność przewozowa Spółki ma przede wszystkim charakter regionalny 
i w znacznej części skoncentrowana jest na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. 

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

Wpływ pandemii na zadania Spółki
Rok 2020 był okresem największych restrykcji w transporcie publicznym zwią-
zanych z wybuchem pandemii COVID-19 i bardzo trudnym czasem dla pu-
blicznego przewoźnika, jakim jest PKS w Kaliszu. Problemy związane z natych-
miastową potrzebą całkowitej reorganizacji funkcjonowania spółki i nagły 
spadek liczby pasażerów to największe punkty „epidemicznego bilansu 
strat”. Od początku pandemii transport publiczny realizowany przez PKS w 
Kaliszu zaczął borykać się z problemami organizacyjnymi. Wskutek restrykcji 
praktycznie z dnia na dzień wystąpiła konieczność zawieszenia większości 
kursów i linii. W sposób nagły zainteresowanie korzystaniem z komunikacji 
publicznej spadło niemalże do zera. Miasto przekazało w 2020 roku dwie do-
płaty do kapitału w celu pokrycia strat finansowych Spółki z lat ubiegłych. 
Łączna suma dopłat wyniosła 1.999.432 zł.

546.502 osób
liczba posażerów wg rodzaju komunikacji

komunikacja regularna - 500.778
wynajem autobusów - 45.724

500.778 osób
liczba posażerów wg rodzaju
zakupionego biletu

bilety jednorazowe - 140.250 osób
bilety miesięczne - 360.528 osób

171 kursów

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

kursy dalekobieżne - 0
kursy podmiejskie - 171

1.178.008 km

liczba przejechanych kilometrów
wg rodzaju jazdy

komunikacja - 1.121.327 km
przewozy okazjonalne - 41.170 km
dojazdy - 15.511 km
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Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

Akt założycielski Spółki podpisano 28.06.2011r. na podstawie uchwały 
Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Kalisza z 26.05.2011 r. Uchwała Rady Miejskiej Ka-
lisza określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Kaliszu zmierzają-
ce do osiągnięcia celu publicznego z zakresu sportu:

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

• upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miasta Kalisza,

• promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,

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

Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o. o. działała w niezmienionej strukturze 
formalno-organizacyjnej, realizując zadania z zakresu sportu jako swój cel 
statutowy. Na część z nich pozykuje dotacje z budżetu Miasta Kalisza. Klub 
nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie prowadzi działalności gospodarczej, 
a uzyskiwane wpływy od sponsorów przeznacza w 100% na realizację swych 
celów statutowych. W strukturach Klubu znajdują się dwie profesjonalne 
drużyny rozgrywające mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych w Pol-
sce, tj. PGNiG Superlidze – piłka ręczna mężczyzn oraz TAURON Lidze (daw-
niej Lidze Siatkówki Kobiet) – piłka siatkowa kobiet. Klub prowadzi również 
II  Ligę Kobiet – zaplecze Ligi Siatkówki Kobiet oraz 9 drużyn młodzieżowych.

Klub Energa MKS Kalisz jest jednym z trzech klubów w Polsce, który jedno-
cześnie ma dwie sekcje występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych 
w kraju. Coraz lepsze wyniki zawodników z Kalisza sprzyjają zainteresowaniu 
fanów sportu oraz mediów w całej Polsce. Dzięki występom szczypiornistów 
w PGNiG Superlidze oraz siatkarek w TAURON Lidze, Miasto Kalisz jest pro-
mowane w dwóch największych stacjach telewizyjnych w kraju. Mecze piłki 
ręcznej transmitowane są od września 2019 roku – w TVP Sport. Spotkania 
siatkarek niezmiennie relacjonuje Polsat Sport. Szeroki dostęp kibiców do 
tych programów sprawia, że oglądalność wciąż rośnie – jeden mecz drużyn 
Energi MKS Kalisz na żywo potrafi przyciągnąć przed telewizory ponad 100 
tysięcy kibiców.

Miasto Kalisz promowane jest jako „Sponsor Strategiczny” klubu. Dzięki temu 
logo miasta pojawia się na niemal wszystkich materiałach promocyjnych, 
które powstają za pośrednictwem Energi MKS Kalisz. Są to m.in. naklejki na 
parkiecie (zarówno na meczach telewizyjnych, jak i tych nietransmitowa-
nych), bandy statyczne, gazetki dla kibiców (udostępniane obecnie w wersji 
mobilnej), plakaty, grafiki meczowe w mediach społecznościowych, papier 
firmowy klubu, teczki, bandy LED, ścianki medialne czy stopki mailowe pra-
cowników.

Co ważne, logo Miasta Kalisza jako sponsora strategicznego widnieje rów-
nież na strojach klubowych zawodników oraz sztabów szkoleniowych wszyst-
kich sekcji klubu, nie tylko na strojach meczowych, ale także na bluzach czy 
koszulkach polo.

W 2020 roku klub zorganizował 13 meczów telewizyjnych, które transmito-
wane były na żywo w TVP Sport, Polsacie Sport oraz na platformie Emocje 
TV. Dzięki reklamom z logo Kalisza, które eksponowane są podczas każdego 
spotkania oraz na strojach zawodników, szacowana wartość ekwiwalentu 
reklamowego dla Miasta Kalisza, jako sponsora strategicznego klubu od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 wyniosła 4.813.510,58 zł (dane pochodzą z ba-
dań przeprowadzonych przez Pentagon Research i Sponsoring Insight na 
zlecenie Polskiej Ligi Siatkówki i PGNiG Superligi).

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

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

• 44 zawodników w rozbiciu na poszczególne kategorie wiekowe: młodzik 
– 18 zawodników, junior młodszy – 26 zawodników,  zgłoszonych do syste-
mu rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Juniorów ZPRP. 
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Zakładanym celem zadania, który udało się osiągnąć było:

• promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta Kalisza,

• stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków upra-
wiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych,

• promowanie wizerunku Kalisza jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju 
sportu,

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

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

• zaktywizowanie kaliskich szkół do pracy z uzdolnioną młodzieżą,

• podniesienie poziomu sprawności motorycznej dzieci i młodzieży szkół ka-
liskich,

• umożliwienie uczniom kaliskich szkół samorealizacji w sporcie,

• nabywanie przez zawodników wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej 
samokontroli treningu sportowego,

• zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową oraz pił-
kę ręczną,

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

Wszystkie założenia, w tym promocja Miasta Kalisza oraz Gminy Kalisz zo-
stały zrealizowane na najwyższym poziomie. Ponadto Miejski Klub Sportowy 
Kalisz Sp. z o. o. w roku 2020 wspierał również akcje społeczne i charytatywne 
przekazując na licytacje: koszulki i piłki meczowe z autografami sekcji piłki 
ręcznej oraz piłki siatkowej, gadżety klubowe.

Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony 
o kwotę 700.000 zł w formie wkładu pieniężnego.
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5.2.2. Spółki z mniejszościowym udziałem 
Miasta Kalisza

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie za-
opatrzenia w energię cieplną. Na podstawie publicznie ogłoszonego zapro-
szenia do negocjacji, Miasto Kalisz sprzedało w 2013 r. 90% udziałów Spółce 
Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. 1.04.2014 r. Spółka ENERGA Ciepło 
Kaliskie rozpoczęła eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego w ra-
mach trzech koncesji: na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję oraz ob-
rotu ciepłem. W 2020 r. kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie.

Spółka w tym roku poczyniła kolejne inwestycje związane z budową nowych 
sieci i przyłączy umożliwiając m.in. w obrębie śródmieścia likwidację mają-
cych wpływ na poziom niskiej emisji palenisk węglowych i kotłowni indywi-
dualnych.

W 2020 r. PKN Orlen nabył większościowy pakiet Grupy Energa.

W 2020 roku spółka zrealizowała szereg inwestycji polegających na prze-
budowie, budowie nowych przyłączy, budowie nowych sieci cieplnych m.in.

Adres

ul. Babina 13 32,12 mb 500

Długość nowo
wybudowanych
odcinków sieci

cieplnej [m]

Powierzchnia
użytkowa lokali 

włączonych
do msc [m2]

ul. Sudecka 18 110

Sieć osiedlowa
do ul. Łaziennej,

Kolegialnej
105,21 mb

Sieć osiedlowa
do ul. Śródmiejskiej,

Nowy Świat
278 mb

likwidacja
pieców węglowych

Uwagi

likwidacja
kotła węglowego

ul. Kolegialna 4 5,75 mb 2.776 likwidacja
kotłowni gazowej

ul. Browarna 2 59,12 mb 1.500 likwidacja
kotłowni gazowej

ul. Nowy Świat 2a 34 mb 648 obiekt
po rewitalizacji

ul. Południowa 62
Książnica

– rozbudowa

z istniejącego
przyłącza 2.287 nowy obiekt
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Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o.

Piekarnia „SPOMIA” Sp. z o.o. działa jako spółka pomiędzy PSS Społem Kalisz, 
a Miastem Kalisz od 1993 r. Kapitał zakładowy spółki w 2020 r. nie uległ zmia-
nie i wynosi 473.000 zł, z czego na PSS Społem Kalisz przypada 266.500 zł, 
a na Miasto Kalisz 206.500 zł. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja 
pieczywa. 

Piekarnia zlokalizowana jest przy ul. Henryka Wieniawskiego 2a, na osiedlu 
Majków w Kaliszu. Zaopatruje mieszkańców Kalisza w szeroką gamę pieczy-
wa, począwszy od podstawowego pszenno-żytniego, poprzez wzbogacone 
nasionami, ziarnami, przetworami mlecznymi, błonnikiem, razowe. W swo-
jej ofercie posiada ponad 20 gatunków chlebów oraz 12 gatunków bułek. 
W celu uzupełnienia oferty produkuje również wyroby półcukiernicze, takie 
jak chałki, słodkie bułki i drożdżówki. Biorąc pod uwagę wymagania klientów, 
wspomaga się też sprzedażą wyrobów innych firm, między innymi ciastkami 
francuskimi oraz pączkami pochodzącymi z głębokiego mrożenia. 

Rok 2020, zarówno dla branży piekarniczej jak i wielu innych branż był nie-
przewidywalny. Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w zacho-
waniu polskiego konsumenta. Ograniczenie częstotliwości codziennych za-
kupów w piekarniach w czasie lockdownu bardzo negatywnie odbiło się na 
wytwórcach pieczywa.

Struktura asortymentowa produkcji

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie
(podstawowe)

50,9%
Pieczywo wzbogacone

(gatunkowe)

29,5%

Pieczywo pszenne drobne
(bułki)

18%
Pieczywo półcukiernicze

1,5%

W roku 2020 piekarnia wyprodukowała ogółem nieco ponad 132 tony pie-
czywa, z czego około 105 ton było sprzedane w puncie przy piekarni. Dyna-
mika produkcji wyniosła odpowiednio 73,5% i 108,2%. Wartość sprzedanego 
pieczywa wyniosła ogółem 1.272.687,15 zł, z czego w sklepie 961.520,64 zł, przy 
dynamice 98,15% i 116,97. W roku sprawozdawczym wypracowany zysk brutto 
wyniósł 91.063,17 zł, był wyższy niż w roku 2019 o 13.957,41 zł brutto – to jest 
około 18,1%. Spółka w 2020 r. dokonała również kilku inwestycji. Największą 
i jednocześnie najdroższą jest montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup 
mieszacza i schładzacza do wody wykorzystywanej do produkcji pieczywa. 
W okresie sprawozdawczym Piekarnia „SPOMIA” nie zaciągała kredytów 
i zachowała płynność finansową.
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Podstawowym zadaniem spółki jest świadczenie usług w zakresie odbio-
rów odpadów, oczyszczanie miasta oraz świadczenie usług pogrzebowych. 
W 2020 r. kapitał zakładowy Spółki nie zmienił się. 

„Giełda Kaliska” Sp. z o.o.

Prowadzi i zarządza hurtowym rynkiem rolno-spożywczym, w tym również 
targowiskami miejskimi. Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kapitał zakładowy 
Spółki nie zmienił się.

WSK „PZL-KALISZ” S.A.

Jest spółką działającą na potrzeby rynku lotniczego i motoryzacyjnego. 
Miasto Kalisz zostało udziałowcem tej spółki na mocy ustawy o restruktury-
zacji finansowej przedsiębiorstw i banków. W 2020 r. został obniżony kapitał 
akcyjny spółki z 66.150.680 zł na 65.849.450 zł związku z umorzeniem akcji 
pracowniczych.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Prowadzi usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg oraz otwartych terenów pu-
blicznych. W 2020 r. kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę 
2.882.000,00 zł. Udział Miasta w kapitale spółki podwyższony został o kwotę 
500.000,00 zł – wkład pieniężny.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 2020 roku zmodernizowała oświe-
tlenie na ulicach: Zbożowej, Owsianej oraz na parkingu przy ul. Ostrowskiej. 
W ramach tej modernizacji zostało wymienionych 15 latarni oświetleniowych 
na nowoczesne wraz z zamontowaniem nowych energooszczędnych opraw 
w technologii LED.

Nowa infrastruktura oświetleniowa została wybudowana na ulicach: Saper-
skiej, Paprotnej, Wale Matejki (12 latarni), Bukowińskiej (11 latarni), Wale Ma-
tejki – Rajskiej Polanie (3 latarnie), Chocimskiej (5 opraw) oraz kompleks przy 
ul. Fromborskiej Płuca Kalisza (3 latarnie). Łącznie powstało 29 nowoczesnych 
latarni oświetleniowych wraz z  34 energooszczędnymi oprawami w techno-
logii LED. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych na przejściach, Spółka doświe-
tliła siedem istniejących przejść dla pieszych w ciągu ulic: Wojska Polskiego, 
Podmiejskiej oraz Armii Krajowej. Łącznie powstało 14 latarni oświetleniowych 
z oprawami dedykowanymi do przejść dla pieszych. Dodatkowo przejścia 
wyposażono w systemem detekcji pieszych, który wykrywa osoby zbliżające 
się do przejścia i podnosi natężenie oświetleni. Z uwagi na niekorzystne usy-
tuowanie przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej dodatkowo zostały 
zamontowane markery migające, które sygnalizują obecność przejścia dla 
pieszych dla pojazdów, nawet jeśli pieszy nie porusza się po pasach.
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Poniżej przedstawiono założenia oraz ocenę stopnia realizacji celów okre-
ślonych w aktualnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 
2014-2024”, przyjętej przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIX/651/2014 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

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

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

6. Strategia Rozwoju Miasta
na lata 2014-2024

13 listopada 2020 r. wszedł w życie nowy pakiet przepisów dotyczących po-
lityki rozwoju – ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). Przyjęta no-
welizacja wprowadza dla jednostek samorządu terytorialnego wiele zmian 
w obszarze planowania strategicznego. To pierwszy etap reform, której ce-
lem jest integracja wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego 
w dokumentach strategicznych. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadzono, po raz pierwszy 
w ustawodawstwie krajowym, podstawę prawną wprost dla strategii roz-
woju gminy, a także szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania tego 
dokumentu.

Obowiązująca „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024”, okre-
ślająca długofalowy rozwój miasta stała się nieaktualna ze względu na 
wspomniane zmiany prawne. W związku z tym, konieczne stało się opraco-
wanie nowej „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” w oparciu o znowelizo-
wane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10 e ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym). Strategia, w odróżnieniu od dotychczaso-
wego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, 
będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki 
temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy oraz określi ramy 
finansowe dla jego realizacji, a także potencjalne źródła finansowania. 

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” przez Radę Miasta Kali-
sza w drodze uchwały zaplanowano w IV kwartale 2021 r. (Termin ten może 
ulec zmianie ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku 
z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność oraz zakres prze-
prowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”). 



29Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

Sfera społeczna

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

Cel obejmujący problematykę inwestycji w infrastrukturę społeczną za-
pewniającą wysoki poziom życia i udogodnienia dla jego mieszkańców we 
wszystkich sferach, m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, rozrywka, kultura, sport 
i rekreacja. W jego ramach realizowane będą również działania zmierzają-
ce do wspierania poszczególnych grup społecznych, 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 aktyw-
ności mieszkańców oraz współpracy mieszkańcy – lokalny samorząd.

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

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

Cel kładący nacisk na dalszą rozbudowę systemu edukacji w Kaliszu. Edu-
kacja jest mocną stroną miasta. Jej jakość stoi na wysokim poziomie, rów-
nież infrastruktura edukacyjna jest w większości w bardzo dobrym stanie. 
W Kaliszu można się kształcić na wszystkich poziomach edukacji w zakresie 
wielu, często unikatowych specjalności. Dlatego proponuje się dalsze umac-
nianie tej sfery tak, aby Kalisz stał się znany z jakości i różnorodności swojej 
oferty edukacyjnej. Będzie to przyciągać do miasta ludzi młodych chcących 
kształcić dzieci w najlepszych placówkach. Zapewnienie wysokiej jakości 

edukacji na poziomie wyższym zapobiegnie z kolei odpływowi ludzi młodych 
obecnie wybierających jako miejsce studiów większe miasta oraz przycią-
gnie nowych studentów z okolicznych miejscowości.

Sfera gospodarcza

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

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

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

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

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

Niedostatecznie docenianą sferą w rozwoju miasta pozostaje jego promocja 



30Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

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

Sfera przestrzenno-ekologiczna

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

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

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

Oprócz wzmacniania i rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego 
Kalisza konieczne są również działania służące ochronie środowiska natu-
ralnego. W tymże celu niezbędna jest realizacja projektów poprawiających 
stan środowiska w mieście, promowania ekologicznych rozwiązań oraz dba-
łości o naturalne walory miasta.

Ocena stopnia realizacji celów określonych w strategii 
na podstawie podjętych działań oraz przyjętych wskaźni-
ków monitorowania
Wystąpienie epidemii COVID-19 oraz wprowadzone w 2020 roku obostrzenia 
i zasady spowodowały konieczność rezygnacji, ograniczenia i zmiany dzia-
łań planowanych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyj-
nych, co wpłynęło również na osiągniętą wartość wskaźników monitorowa-
nia ich realizacji.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:
• realizacja inwestycji w zakresie zwiększenia liczby miejsc w żłobkach 
(w 2020 roku wzrost miejsc tylko w żłobkach niepublicznych),
• subsydiowanie przez Miasto Kalisz miejsc w żłobkach niepublicznych,
• dofinansowanie miejsc w przedszkolach,.
• organizacja i finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych,
• wdrażanie programu „Kaliska Karta Mieszkańca”,
• wsparcie materialne dla mieszkańców w postaci dodatku mieszkanio-
wego, dodatku energetycznego oraz z tytułu wychowania dziecka w ro-
dzinie wielodzietnej,
• zapewnienie mieszkań komunalnych oraz socjalnych.

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

• wzrost liczby żłobków niepublicznych (o 1 w 2020 r.),
• wzrost liczby miejsc w żłobkach niepublicznych (15 miejsc w 2020 r.),
• spadek liczby dzieci nieprzyjętych do żłobka,
• wzrost wydatków budżetowych na funkcjonowanie placówek opieki nad 
dziećmi do lat 3,
• wzrost liczby miejsc w przedszkolach (45 miejsc w 2020 r.),
• wzrost wydatków budżetowych na dofinansowanie miejsc w przedszkolach,
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• wzrost wydatków budżetowych na dofinansowanie miejsc w świetlicach 
środowiskowych,
• utrzymująca się na stałym poziomie liczba miejsc w świetlicach środo-
wiskowych,
• wzrost liczby wydanych kart w ramach programu „Kalisz Rodzina 3+, „Ka-
liska Karta Mieszkańca”,
• spadek liczby wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatku miesz-
kaniowego oraz energetycznego, 
• spadek wydatków z budżetu na wypłatę dodatków z tytułu wychowa-
nia dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz spadek liczby zrealizowanych 
świadczeń.

1.2. Cel operacyjny: Zapewnienie wysokiego komfortu życia osób starszych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• świadczenia pomocy społecznej dla osób w wieku 60+,

• rozwój działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”,

• organizacja wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych kiero-
wanych do osób starszych.      

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

• wzrost liczby mieszkańców Kalisza w wieku 60+ objętych pomocą społeczną,

• wzrost liczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku 60+,

• wzrost wydatków z budżetu na pomoc społeczną dla osób w wieku 60+,

• spadek liczby słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” – spo-
wodowany pandemią COVID-19,

• spadek liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych, któ-
rych działalność statutowa związana jest ze wsparciem osób starszych 
– spowodowany pandemią COVID-19,

• spadek liczby wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych 
kierowanych do osób starszych oraz spadek liczby seniorów biorących 
udział w ww. wydarzeniach – spowodowany pandemią COVID-19.

1.3. Cel operacyjny: Aktywizacja i wsparcie dla osób bezrobotnych i zagro-
żonych wykluczeniem.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• świadczenia pomocy społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych, 

• realizacja działań kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,

• realizacja działań adresowanych do osób niepełnosprawnych ze środ-
ków PFRON,

• wdrożenie projektu „Powrót z Bezdomności”,

• finansowanie utrzymania noclegowni, schronisk.  

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

• wzrost stopy bezrobocia (2,5% w 2019 r., 3,3% w 2020 r.) – spowodowany 
pandemią Covid-19,

• wzrost udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezro-
botnych – spowodowany pandemią COVID-19,

• spadek liczby osób z niepełnosprawnością bezrobotnych i poszukują-
cych pracy,

• spadek liczby osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogól-
nej liczbie bezrobotnych, 

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

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

• wzrost udziału osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej udzie-
lanej w formie pieniężnej w ogólnej liczbie mieszkańców,

• spadek udziału osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 
udzielanej w formie niepieniężnej w ogólnej liczbie mieszkańców,

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

• spadek liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, korzystających ze spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych,
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• spadek liczby godzin i wzrost kosztów świadczenia specjalistycznych 
usług opiekuńczych,

• spadek liczby rodzin objętych asystą rodzinną, 

• spadek liczby wszczętych procedur niebieskiej karty,

• spadek wydatków z budżetu na finasowanie noclegowni, schronisk itp.,

• wzrost środków pozyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,,

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

• wzrost liczby realizowanych zadań oraz środków z PFRON,

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

• spadek liczby organizacji pozarządowych, których działalność statuto-
wa związana jest ze wsparciem osób niepełnosprawnych. 

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• wsparcie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych szpitali,

• realizacja programów polityki zdrowotnej.  

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

• wsparcie finansowe w postaci dotacji celowych przekazywanych szpitalom,

• realizacja 4 programów polityki zdrowotnej.

1.5. Cel operacyjny: Zwiększenie skuteczności działania służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

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

• spadek liczby popełnianych przestępstw,

• wzrost wskaźnika wykrywalności sprawców przestępstw,

• wysokość wydatków majątkowych na współfinansowanie doposażenia 
Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej w Kaliszu oraz PSP – 15,5 mln zł 
(0,282 mln zł w 2020 r.), 

• spadek podjętych interwencji Straży Miejskiej.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

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

Ze względu na epidemię COVID-19 i zamknięcie w marcu instytucji kultury 
cześć wydarzeń artystyczno-rozrywkowych odbyło się w trybie stacjonar-
nym. Pozostałe wydarzenia zostały organiowane on-line. Powyższe miało 
wpływ na następujące wskaźniki monitoringu realizacji celu operacyjnego:

• spadek liczby nieodpłatnych imprez artystyczno-rozrywkowych,

• spadek liczby uczestników ww. imprez,

• spadek liczby czytelników Kaliskiej Biblioteki Publicznej oraz spadek licz-
by udostępnionych zbiorów.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

• realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju i modernizacji infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• wzrost liczby klubów sportowych,

• wzrost wydatków z budżetu na szeroko rozumiany rozwój sportu (m.in. 
szkolenia sportowe, utrzymanie bazy sportowej, organizacja znaczących 
dla Miasta Kalisza imprez sportowych,

• wysokość wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój i moder-
nizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 57,98 mln zł (3,31 mln zł w 
2020 r.)

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

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

• liczba zorganizowanych spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców 
w okresie wdrażania strategii – 31 (3 w 2020 r.).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• zlecenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

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

• spadek liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych 
w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,

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

• wartości zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarzą-
dowe na zlecenie Miasta Kalisza – 7,72 mln zł, 

• 9,3 tys. osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w ra-
mach programu współpracy z NGOs.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• wdrażanie e-usług w zakresie obsługi petentów urzędu miasta. Wdroże-
nie platformy danych – Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informa-
cji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO). Platforma 
zapewnia dostęp do 12 e-sług umożliwiających załatwienie spraw on-line 
w urzędach jednostek samorządowych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.    

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

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

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• stworzenie budżetu obywatelskiego,   

• zapewnienie możliwości zgłaszania inicjatyw lokalnych.

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

• spadek liczby projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego,

• liczba projektów wybranych do realizacji – 333 (45 w 2020 r.),

• blisko 17% frekwencja w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.
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3. Cel strategiczny: Kalisz – kuźnia talentów
3.1. Cel operacyjny: Podnoszenie jakości i różnorodności oferty edukacyjnej 
Kalisza

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja zadań z zakresu doposażania pracowni przedmiotowych 
w placówkach edukacyjnych,

• wsparcie w postaci Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Paw-
ła II przyznawane przez Prezydenta Miasta Kalisza uczniom uzyskującym 
wysokie wyniki w nauce.

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

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

• wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali nowe kwalifikacje lub kompetencje.

• ponad 600 uczniów przystępujących do funduszu stypendialnego Mia-
sta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II,  

• wzrost wydatków z budżetu Miasta Kalisza na wypłatę stypendium 
im. świętego Jana Pawła II. 

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• tworzenie klas profilowanych oraz specjalizacji,

• współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi a lokalnymi przedsię-
biorcami.

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

• wzrost liczby klas profilowanych oraz specjalizacji,

• blisko 300 przedsiębiorców współpracujących z kaliskimi placówkami 
edukacyjnymi.

3.3 Cel operacyjny: Rozwój ośrodka akademickiego w Kaliszu

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

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

• spadek liczy studentów studiów stacjonarnych oraz wzrost studentów 
studiów niestacjonarnych, 

• spadek liczby absolwentów studiów magisterskich i studiów II stopnia, 

• utrzymująca się liczba pracowników naukowo-dydaktycznych,

• utrzymująca się na stałym poziomie liczba kierunków studiów, 

• wysokość wydatków z budżetu Miasta Kalisza na przedsięwzięcia (inwe-
stycyjne) realizowane przez uczelnie wyższe – 5,16 mln zł (2014-2020).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji na obszarach przeznaczonych pod działalność in-
westycyjną, 

• uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• stworzenie zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień z podatku od nie-
ruchomości:

- uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, po 
spełnieniu warunków w niej określonych, budynków lub ich części poło-
żonych na terenie miasta Kalisz, do których podłączono sprawną insta-
lację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub 
gruntowy wymiennik ciepła,

- uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw realizujących in-
westycje początkowe.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu:

• wysokość wydatków z budżetu Miasta Kalisza na przedsięwzięcia (in-
westycyjne) realizowane na obszarach przeznaczonych pod działalność 
inwestycyjną (rozwój terenów inwestycyjnych) – 28,93 mln zł (2014-2019),

• powierzchnia miasta objęta mpzp – 26,50%,

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomo-
ści, po spełnieniu warunków – budynków lub ich części położonych na 
terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację foto-
woltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy 
wymiennik ciepła.: 251 wniosków w tym: 173 – rozpatrzonych pozytywnie, 
16 – w trakcie rozpatrywania, 62 – rozpatrzonych negatywnie,

• liczba złożonych wniosków w sprawie zwolnienia z podatku od nierucho-
mości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw re-
alizujących inwestycje początkowe – 1 wniosek (w trakcie rozpatrywania). 

4.2. Cel operacyjny: Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

• wsparcie przedsiębiorców w formie ulgi z tytułu spadku obrotów,

• wsparcie przedsiębiorców w formie ulgi Start-up,

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

• realizacja przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projektów 
pn. „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” oraz  „Własna firma jAKO prze-
pis na sukces zawodowy”,

• wsparcie przedsiębiorców przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 
w formie pożyczek. 

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

• wzrost liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1.000 miesz-
kańców (GUS 2019),

• wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę magazynów,

• wzrost wydatków PUP na aktywizację zawodową (Środki Funduszu Pracy),

• wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób 
pranych oraz spadek wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, 

• wzrost liczby najemców lokali użytkowych korzystających z ulgi Start-up,

• wzrost liczby najemców wynajmujących lokale od Miasta Kalisza, korzy-
stających z ulgi tytułu spadku obrotów, 

• liczba pożyczek udzielonych przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości – 
182 (42 w 2020 r.).

4.3. Cel operacyjny: Wzmacnianie dostępności narzędzi ułatwiających ko-
operację podmiotów gospodarczych.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia). 

4.4. Cel operacyjny: Wspieranie kooperacji biznesu z nauką.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS ukierunko-
wanych na dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego kaliskich 
placówek edukacyjnych do potrzeb rynku pracy oraz na podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców Aglomeracji Kali-
sko-Ostrowskiej.
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Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

4.5. Cel operacyjny: Wzmacnianie działalności badawczo-rozwojowej.

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja prac badawczo-rozwojowych przez firmy zrzeszone w ramach 
Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

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

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

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

 

4.7. Cel operacyjny: Promocja gospodarcza
Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• tworzenie warunków sprzyjających nowym inwestycjom biznesowym 
w mieście – rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Za-
chodniej i Metalowców.

• promocja oferty inwestycyjnej Kalisza we współpracy z: Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu S.A., Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski – 
Centrum Obsługi Inwestora, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.,

• obsługa zapytań o tereny inwestycyjne na terenie Kalisza inwestorów 
zewnętrznych i podmiotów już działających w mieście.

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

• sprzedaż pod inwestycje biznesowe ponad 16 ha prywatnych terenów 
inwestycyjnych w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód. Na tych tere-
nach powstaną obiekty magazynowe i produkcyjne,

• obsługa zapytań o tereny inwestycyjne na terenie Kalisza inwestorów 
zewnętrznych i podmiotów już działających w mieście – 40 zapytań, 

• z uwagi na restrykcje epidemiczne oraz w związku z trudną sytuacją go-
spodarczą wielu firm Miasto Kalisz musiało zrezygnować z realizacji za-
planowanych wcześniej zadań (między innymi Festiwalu Profesjonalistów), 
których celem była promocja kształcenia zawodowego oraz miejsc pracy 
w firmach branży technologicznej.

 

5. Cel strategiczny: Kalisz — synergia aglomeracji
5.1. Cel operacyjny: Wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• pozyskanie dofinansowania dla 73 projektów w ramach Strategii ZIT 
AKO, w tym 9 umów o dofinansowanie podpisało Miasto Kalisz: 

- łączny całkowity koszt projektów wyniósł 440.140.062,46 zł, w tym 
wartość projektów Miasta Kalisza 84.485.026,25 zł, 

- łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów wyniosła 
275.363.657,71 zł, w tym dla projektów Miasta Kalisza 61.285.743,18 zł.

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



37Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• pozyskanie dofinansowania dla 3 projektów z obszaru rozwoju systemu 
transportu publicznego,

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

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

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

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

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

- kampania informacyjno-promocyjna.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).  

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

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

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: ze względu na błędne sformułowanie celu, nie było możliwości przy-
pisania mu odpowiednich mierników obrazujących stopień jego osiągnięcia.

5.4. Cel operacyjny: Organizowanie wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• organizacja wydarzeń przez biuro SAKO.

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

• organizacja 17 wydarzeń przez biuro SAKO w okresie wdrażania strategii. 

 

5.5. Cel operacyjny: Wdrożenie i rozwój systemu konsultacji władz

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

• organizowanie posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

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

• utrzymująca się liczba posiedzeń Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
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5.6. Cel operacyjny: Wspólny lobbing na rzecz rozwoju regionalnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
ponad 275,3 mln zł, na realizację projektów o koszcie całkowitym ponad 
440,1 mln zł.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

• udostępnienie dla zwiedzających ekspozycji oraz centrum edukacyjno-
-kulturowego zrealizowanego w ramach projektu „Adaptacja pomiesz-
czeń zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego na ekspozycję poświę-
coną dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. 

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

• spadek liczby osób korzystających z oferty „Wybierz Kalisz na weekend”,

• spadek liczby turystów odwiedzających CIT,

• spadek liczby turystów odwiedzających Kalisz (GUS 2019 r.) - spowodo-
wany pandemią COVID-19,

• brak wykreowania unikatowego w skali kraju produktu turystycznego.

6.2. Cel operacyjny: Stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki Miast 

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• opracowanie Strategii komunikacji marki Miasta Kalisza – główne kie-
runki promocji marki parasolowej dla Miasta Kalisza,

• opracowanie i przyjęcie systemu identyfikacji wizualnej marki Miasta Kalisza.

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: celowi nie przypisano obiektywnych, weryfikowalnych oraz mierzal-
nych wskaźników monitoringu (obrazujących stopień jego osiągnięcia).

6.3. Cel operacyjny: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• wsparcie finansowe prac remontowo-konserwatorskich zabytków nie 
należących do mienia komunalnego miasta,

• wsparcie finansowe prac budowlanych, remontowo-konserwatorskich 
zabytków z zasobu MZBM,

• wsparcie finansowe wkładu własnego projektów realizowanych ze środków UE,

• wsparcie finansowe jednostek kultury podlegających UMWW.

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

• wzrost udziału wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa w wydatkach 
ogółem (GUS 2019 rok),

• liczba zabytków niestanowiących własności gminy objętych wsparciem – 
57 (8 w 2020 r.),

• liczba zabytków objętych pracami remontowo – konserwatorskimi z zasobu 
MZBM – 38 (2 w 2020 r.),

• wysokość wydatków z budżetu MZBM i budżetu Miasta Kalisza na finanso-
wanie prac remontowych i konserwatorskich – 10,17 mln zł (0,5 mln w 2020 r.),

• wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza przeznaczonych 
na wsparcie jednostek kultury podlegających pod UMWW – 2,03 mln zł 
(0,31 mln zł w 2020 r.)
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• brak działań w zakresie stworzenia systemu monitorowania, zarządza-
nia i nadzorowania dziedzictwa naturalnego (terenów przyrodniczych oraz 
zwiększenia dostępności zieleni miejskiej).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych,

• wsparcie finansowe podmiotów niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych w celu realizacji zadań publicznych,

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

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

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

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

• spadek liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży 
związanej z zakwaterowaniem,

• wzrost liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży ga-
stronomicznej,

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

• wysokość środków finansowych z budżetu Miasta Kalisza przeznaczo-
nych na finansowanie projektów organizacji pozarządowych – 3,07 mln 
(0,34 mln zł w 2020 r.) 

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych ulic,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji ulic,

• realizacja inwestycji w zakresie utworzenia nowych miejsc parkingowych,

• realizacja inwestycji z zakresu budowy  nowych dróg rowerowych.

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

• 9,53 km (1,39 km w 2020 r.) nowo wybudowanych ulic, 

• 40,56 km (1,32 km w 2020 r.) zmodernizowanych ulic,

• 668 (139 miejsc w 2020 r.) nowo utworzonych miejsc parkingowych,

• 26 km (0,607 km w 2020 r.) nowo wybudowanych dróg rowerowych.

7.2. Cel operacyjny: Poprawa jakości i kompleksowości transportu publicznego

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji z zakresu zakupu nowych autobusów, 

• realizacja inwestycji z zakresu rozwoju niskoemisyjnego systemu komuni-
kacji publicznej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym:

- budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej 
tj. miejsca postojowe dla autobusów i parkingu Park&Ride (40 miejsc, 
w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) wraz 
z drogami manewrowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parking Bike&Ride 
(50 miejsc) z samoobsługową stacją naprawy rowerów, 2 zatoki przy-
stankowe z wiatami, automat biletowy i tablica dynamicznej informacji 
pasażerskiej, toalety, instalacja oświetleniowa/monitoring/informacja 
przestrzenna, zieleń miejska, 

- wyposażenie dodatkowych dwóch przystanków autobusowych w ta-
blice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomat zewnętrzny, wy-
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dzielenie/modernizacja 3 zatok autobusowych (ul. Legionów i Chopi-
na), a także budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 0,916 km 
(ul. Majkowska oraz al. Wojska Polskiego),

- zakup autobusów niskoemisyjnych – 9 pojazdów przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6),

- modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energo-
oszczędność w obrębie trzech kaliskich osiedli: Majków, Chmielnik i Do-
brzec. W efekcie zamontowanych zostanie 994 sztuk nowych energo-
oszczędnych opraw (punktów świetlnych),

- kampania informacyjno-promocyjna. 

• realizacja inwestycji z zakresu rozwoju systemu komunikacji publicznej 
AKO wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w tym:

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

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

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

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

- kampania informacyjno-promocyjna.

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

• utrzymująca się na stałym poziomie długość połączeń komunikacji pu-
blicznej oraz liczba linii komunikacyjnych, 

• spadek rocznej liczby pasażerów komunikacji publicznej,

• wzrost liczby samochodów osobowych w przeliczeniu na 1.000 miesz-
kańców (GUS 2019),

• wzrost liczby pojazdów wykorzystywanych do obsługi sieci komunikacyjnej.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz jego 
aktualizacji,

• ustanowienie na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji,

• realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza,

• realizacja od 2019 r. jednego z instrumentów Specjalnej Strefy Rewitali-
zacji – dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
położonych na obszarze SSR,

• realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze Śródmieścia.

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

• liczba dotacji udzielonych właścicielom i użytkownikom nieruchomości: 22 
dotacje na kwotę 1.180.925,51 zł (13 dotacji w 2020 r. na kwotę 559.024 zł),

• spadek liczby ludności z obszaru rewitalizacji, 

• liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych na obszarze Śród-
mieścia Miasta  oraz wysokość wydatków z budżetu na tego typu inwesty-
cje: 79 inwestycji o wartości 97,74 mln zł (19 w 2020 r. na kwotę 15,15 mln zł),

• liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Gminnym Pro-
gramie Rewitalizacji Miasta Kalisza: zrealizowane – 12 (11 zadań zrealizo-
wano przed aktualizacją GPR z marca 2018 r.), w trakcie realizacji 31, pla-
nowane do realizacji 20.
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7.4. Cel operacyjny: Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji „Przebudowa lewostronnego obwałowania Kana-
łu Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Prosny w Parku 
Miejskim w Kaliszu”,

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

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

• coroczne doposażenie wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 
w okresie wdrażania strategii.

7.5 Cel operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych poprzez 
budowę, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji na rzecz dostosowania budynków i przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób niepełnosprawnościami,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażenia placówek 
edukacyjnych,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji urzędów i placówek publicz-
nych obsługujących mieszkańców,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania infrastruktury 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,  

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji i doposażania instytucji kultury.

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

• liczba budynków przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
– 13 budynków (3 budynki w 2020 r.),

• liczba zadań z zakresu modernizacji oraz doposażenia placówek edu-
kacyjnych – 119 (18 w 2020 r.),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację oraz doposażenie pla-
cówek edukacyjnych – 58,18 mln zł (4,4 mln zł w 2020 r.),

• liczba zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i doposażenia bu-
dynków urzędu – 43 (4 w 2020 r.),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację i doposażenie budyn-
ków urzędu – 10,5 mln zł (0,53 mln zł w 2020 r.), 

• liczba zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i doposażenia in-
frastruktury sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej – 108 (10 w 2020 r.),

• wysokość wydatków z budżetu na modernizację i doposażenie infrastruktury 
sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej – 61,25 mln zł (3,31 mln zł w 2020 r.),

• liczba przedsięwzięć z zakresu modernizacji i doposażenia placówek instytucji 
kultury, spadek wydatków z budżetu na tego typu inwestycje – 8 (2 w 2020 r.).

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• wymiana systemów grzewczych w gospodarstwach domowych przy 
wsparciu finansowym Miasta Kalisza,

• wymiana systemów grzewczych w gospodarstwach domowych przy 
wsparciu finansowym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,

• przyjęcie w grudniu 2016 roku uchwały w sprawie określenia zasad 
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proeko-
logicznych – w zakresie zwiększenia kwoty dotacji celowej do 80% kosz-
tów inwestycji, nie więcej niż 5.000 zł. 

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

• liczba systemów grzewczych wymienionych przy wsparciu Miasta Kalisza 
– 2.026 sztuk (396 sztuk w 2020 r.),

• wysokość wydatków z budżetu przeznaczonych na ten cel – 6,8 mln zł 
(1,47 mln zł w 2020 r.).
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8.2. Cel operacyjny: Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• termomodernizacja budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowego 
Kalisza zarządzanego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,

• termomodernizacja budynków żłobków oraz  przedszkoli publicznych 
w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłob-
ków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”,

• realizacja projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”: w ramach 
projektu zamontowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ener-
gii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na terenie całego miasta,

• realizacja projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”: w ramach projektu 
zaplanowano termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu oraz termomodernizację budynku 
biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a,

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

• liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji – 32 budynki 
(2 w 2020 r.),

• liczba wykonanych instalacji oze: 4.934 sztuk paneli fotowoltaicznych na 
329 obiektach oraz  138 instalacji zestawów kolektorów.

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych odcinków sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji istniejących odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej,

• realizacja inwestycji z zakresu modernizacji sieci wodociągowej,

• realizacja działań z zakresu przyłączenia nowych nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej, 

• realizacja działań z zakresu unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

• uchwalenie w 2019 roku „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kali-
sza do roku 2030”, w którym określone są działania, będące odpowiedzią 
władz i mieszkańców miasta na zagrożenia w wymienionych obszarach 
funkcjonowania miasta. Realizowanie ich będzie zmierzało do wypełnie-
nia wizji miasta, w której dostrzega się konieczność uwzględnienia no-
wych warunków klimatycznych w polityce rozwoju miasta. 

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

• długość wybudowanych nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – 
17,86 km (3,17 km w 2020 r.),

• liczba nieruchomości przyłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz wysokość wydatków budżetowych przeznaczanych na ten cel 
– 479 szt. (28 szt. w 2020 r.), 600 tys. zł (53,8 tys. w 2020 r.),

• długość wymienionej sieci wodociągowej (w tym wykonanej z rur 
azbestowo -cementowych) – 10,8 km (2,49 km w 2020 r.),

• ilości nasadzonej zieleni – nasadzenia drzew 1846 szt. (509 szt. w 2020 r.), 

• liczba wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia odpadów 
azbestowych, wzrost masy unieszkodliwionych odpadów azbestowych 
oraz wysokość środków finansowych z budżetu miasta oraz WFOŚiGW na 
dofinansowanie kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowych – 206 
wniosków (36 wniosków w 2020 r.), 205,2 tys. zł (33,1 tys. zł w 2020 r.).
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8.4. Cel operacyjny: Rekultywacja obszarów powyrobiskowych

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• podjęcie działań inwestycyjnych na obszarze Tyniec (ul. Braci Niemojow-
skich) oraz na obszarze zbiornik wodny „U Grona” (ul. Sulisławicka/Kmieca). 

Ocena stopnia realizacji celów na podstawie przyjętych wskaźników moni-
toringu: na rekultywowanych obszarach powyrobiskowych powstały tereny 
rekreacyjne dla mieszkańców Kalisza. 

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

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

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

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

• liczba złożonych wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomo-
ści, po spełnieniu warunków – budynków lub ich części położonych na 
terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację foto-
woltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy 
wymiennik ciepła.: 251 wniosków w tym: 173 – rozpatrzonych pozytywnie, 
16 – w trakcie rozpatrywania, 62 – rozpatrzonych negatywnie.

             

8.6. Cel operacyjny: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Działania podjęte w ramach realizacji celu w latach 2014-2020:

• realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych na rzecz podnosze-
nia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

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

• liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu pod-
noszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – 34,

• bardzo wysoki odsetek mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę 
odpadów – 100%.
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24 września 2020 roku uchwalono Ocenę aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe podyktowane 
jest przepisem określonym w art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który wskazuje, iż prezydent miasta dokonuje analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowaniu 
planów miejscowych oraz opracowuje program ich sporządzania w nawią-
zaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudo-
wy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków 
w sprawie zmiany lub sporządzenia miejscowych planów. 

W opracowaniu oceniono postępy w opracowaniu planów miejscowych 
oraz przeprowadzono analizę wniosków w sprawie zmiany planów. Analizie 
poddano również ustalenia obowiązujących MPZP i studium w odniesieniu 
do wymogów obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych. Pod uwagę wzięto również 
decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego oraz wydane pozwolenia na budowę.

7. Informacja o realizacji 
polityk, programów

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

W roku 2020 kontynuowano prace związane z projektowaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, w wyniku czego uchwalono ko-
lejne akty prawa miejscowego:

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta – Wio-
senna,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Za-
chodniej i Metalowców,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bisku-
pickiej i Dobrzeckiej – część I.

Powyższe wpłynęło na zwiększenie ilości planów miejscowych obowiązują-
cych na terenie miasta do 48 oraz zwiększeniu terenów objętych planami 
miejscowymi do 26,43%, czyli o około 3% w stosunku do roku ubiegłego.

W roku 2020 wywołane zostały także kolejne uchwały intencyjne, dotyczące:

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usłu-
gowej – Wrocławska,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy 
Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa,

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Park Tyniec.

W opracowaniu pozostają również plany miejscowe zapoczątkowane w la-
tach ubiegłych:

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dłu-
giej i Szerokiej,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bisku-
pickiej i Dobrzeckiej część II.
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Uchwała nr XV/175/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”.

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

Zasób mieszkaniowy zarządzany przez Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych

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

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

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

wspólnoty mieszkaniowe
z udziałem gminy

budynków255
własność komunalna

budynków181

Struktura własnościowa nieruchomości w zarządzie MZBM na 31.12.2020 r.

lokale mieszkalne, socjalne,
pomieszczenia tymczasowe

1.808 79.646,55 m2

powierzchnialiczba

lokale użytkowe

251 21.320,86 m2 

powierzchnialiczba

2.487 111.109,93 m2 222 17.825,77 m2 
wspólnoty

mieszkaniowe

komunalne

4.295 190.756,48 m2 473 39.146,63 m2 łącznie

Mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza stan na 31.12.2020 r.

lokali225 powierzchnia
lokali6.978,94 m2

Najem socjalny lokali w ramach zasobu mieszkaniowego
Miasta Kalisza na 31.12.2020 r.

84 37.095,45 m2

powierzchnia
liczba

budynków

23

894

liczba lokali
mieszkalnych

286 14.570,12 m2

3.669,83 m2

powierzchnia

38

liczba lokali
użytkowych

14 760,21 m2

1.364

liczba
osób

492
współwłasność
osób fizycznych
i Miasta Kalisza

własność
osób fizycznych

Budynki stanowiące własność osób fizycznych oraz współwłasność osób fizycznych
i Miasta Kalisza w zarządzie MZBM – 31.12.2020 r.
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„Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkal-
nych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019-2023”

Program został podjęty uchwałą podczas obrad XII sesji Rady Miasta Kalisza 
w dniu 27.06.2019 r.

Wprowadzenie programu miało na celu ułatwienie uregulowania zaległych 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wobec Miasta 
Kalisza za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe pomieszczenia stano-
wiące mieszkaniowy zasób gminy, a ponadto utrwalenie zasady termino-
wego wnoszenia opłat za zajmowane lokale, odzyskanie części lokali oraz 
odzyskanie środków finansowych z tytułu zaległych opłat i zwiększenie 
wpływów do budżetu Miasta.

Główne założenia programu, to umorzenie 100% odsetek oraz częściowo za-
dłużenia podstawowego – zaległe opłaty za zajmowane lokale mieszkalne, 
socjalne i tymczasowe pomieszczenia z czego:

• przy zadłużeniu ogółem do 30.000,00 zł umorzeniu podlega 30% zadłuże-
nia podstawowego pod warunkiem zapłaty 70% zadłużenia podstawowego 
w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania promesy oraz terminowego wno-
szenia bieżących opłat,

• przy zadłużeniu ogółem od 30.001,00 zł do 50.000,00 zł umorzeniu podle-
ga 50% zadłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 50% zadłużenia 
podstawowego w terminie do 28 miesięcy od dnia wydania promesy oraz 
terminowego wnoszenia bieżących opłat,

• przy zadłużeniu ogółem powyżej 50.001,00 zł umorzeniu podlega 70% za-
dłużenia podstawowego pod warunkiem zapłaty 30% zadłużenia podsta-
wowego w terminie do 36 miesięcy od dnia wydania promesy oraz termino-
wego wnoszenia bieżących opłat,

• umorzeniu nie podlegają nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń 
i egzekucji.

Ponadto, jeżeli dłużnik zda zajmowany dotychczas zadłużony lokal – może 
nastąpić całkowite tj. 100% umorzenie odsetek oraz 100% zadłużenia pod-
stawowego pod warunkiem zapłaty całości kosztów procesu i egzekucji 

w terminie 12 m-cy od dnia wydania promesy oraz złoży oświadczenie o nie-
ubieganiu się o przydział innego lokalu mieszkalnego lub najmu socjalne-
go lokalu z wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza 
w okresie co najmniej 5 lat od dnia przystąpienia do Programu restruktury-
zacji zadłużenia.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych do czerwca 2020 r. zarejestrował 
łącznie 285 wniosków o restrukturyzację zadłużenia.

Odnotowano coraz większe zainteresowanie programem, o czym świadczyła 
wzrastająca liczba osób, które składały wnioski o restrukturyzację zadłużenia.

Stąd podczas obrad XXV sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 25.06.2020 r., 
podjęto Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu 
restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych 
i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Kalisza na lata 2019-2023”, opublikowaną 3 lipca w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zmieniająca miała na celu umożliwienie dłużnikom dalsze składa-
nie wniosków o restrukturyzację zadłużenia, spowolnioną przez pandemię 
COVID-19. Termin składania wniosków do 31 marca 2021 r. z jednoczesnym 
wydłużeniem okresu spłaty i tak:

• przy zadłużeniu ogółem do 30.000 zł do 30 miesięcy od dnia wydania pro-
mesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,

• przy zadłużeniu ogółem od 30.001 zł do 50.000 zł do 34 miesięcy od dnia 
wydania promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat,

• przy zadłużeniu ogółem powyżej 50.001 zł do 42 miesięcy od dnia wydania 
promesy oraz terminowego wnoszenia bieżących opłat.

285 złożonych wniosków
o restrukturyzację zadłużenia



Do chwili obecnej odnotowano łącznie wpływ 335 wniosków. Zawartych na-
tomiast zostało łącznie 231 porozumień w sprawie restrukturyzacji zadłuże-
nia, w tym:

• 32 porozumienia dot. zaległości powyżej 50.001 zł,

• 33 porozumienia dot. zaległości od 30.001 do 50.000 zł,

• 166 porozumień dot. zaległości do 30.000 zł.

Program restrukturyzacji zadłużenia spotkał się z pozytywnym odbiorem ze 
strony dłużników. Pomimo spadku w ilości składanych wniosków, spowolnio-
nych pandemią Covid-19, pozytywnie należy ocenić rezultaty, ponieważ dzięki 
wdrożeniu programu restrukturyzacji, według stanu na dzień 31.12.2020 r. dzię-
ki zawartym porozumieniom odzyskano środki w wysokości blisko 813.000 zł, 
z czego 23 dłużników po zawarciu porozumienia zrealizowało spłatę całości 
swojego zobowiązania w krótszym terminie poprzez dokonanie jednorazowej 
spłaty bądź dokonywaniu wpłat w kwotach wyższych, niż określone w porozu-
mieniu. Ostateczną ilość odzyskanych środków będzie można określić dopiero 
za zakończeniu porozumień w zależności od okresów spłaty.

Ograniczenia związane z zapobieganiem zarażeniom koronawirusem 
w 2020 r. wymusiły na najemcach lokali użytkowych zmianę dotychczaso-
wych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, z zamknięciem wynaj-
mowanych pomieszczeń włącznie. Decyzją Prezydenta Miasta Kalisza wdro-
żone zostały rozwiązania, wychodzące naprzeciw zaistniałej sytuacji. 

W pierwszym okresie pandemii, tj. marzec, kwiecień, maj 2020 r. najemcom 
lokali użytkowych w związku z zamknięciem wynajmowanych lokali zapropo-
nowano odstąpienie od naliczenia czynszu. O zwolnienie za ww. okres mogli  
wnioskować najemcy, którzy zanotowali  brak obrotów lub ich spadek o 60% 
w porównaniu do lutego 2020 r. 

Ponadto istniała możliwość wnioskowania o zastosowanie ulgi w czynszu 
z uwagi na ograniczenie prowadzonej działalności w wynajmowanym lokalu, 
spowodowane pracą w mniejszym wymiarze godzin czy też mniejszą ilością 
klientów. W takich przypadkach zastosowana została 50% ulga w czynszu  
za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r., o ile potwierdzony został spadek 
obrotów w ww. okresie w porównaniu do lutego 2020 r.

Jeżeli najemca korzystał już z 50% ulgi dochodowej w czynszu, o której mowa w 
§14 w ust. 2 Zarządzenia nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20.04.2016 
r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowią-
cych własność Miasta Kalisza, zastosowana została obniżka o dodatkowe 20%.

W IV kwartale 2020 r., wobec wprowadzenia ponownie obostrzeń dla przed-
siębiorców, decyzją Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego 
zastosowano po raz kolejny, w listopadzie i grudniu 2020 r., ulgi w czynszu 
dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy. O obniżkę 
czynszu w omawianym okresie mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy za-
notowali spadek obrotów w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r.

Spadek obrotów Zastosowana ulga

60% lub więcej 100% ulgi w czynszu

od 40% do 59% 50% ulgi w czynszu

od 20% do 39% 30% ulgi w czynszu

Najemcy posiadający 50% zniżki
w czynszu zgodnie z Zarządzeniem

nr 226/2016 (art. 14 ust. 2)
dodatkowe 20% ulgi w czynszu

Ulgi w czynszu dla najemców lokali użytkowych na miesiąc
listopad, grudzień 2020 roku ze względu na COVID-19

231 zawartych porozumień
w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

W 2020 r. z ulgi z tytułu spadku obrotów skorzystało 327 najemców lokali 
użytkowych (na 473 lokale użytkowe będące w zasobach Miasta Kalisza, nad 
którymi zarząd sprawuje MZBM). 

Wprowadzone w 2020 r. ograniczenia w sferze gospodarki wpływały nieko-
rzystnie na rynek pracy. Coraz częściej pojawiały się informacje o wzroście 
liczby osób, które utraciły pracę lub są w okresie wypowiedzenia. Rozumiejąc 
tą trudną sytuację Prezydent Miasta Kalisza wydał Zarządzenie nr 200/2020 
z dnia 16.04.2020 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia ulg w płatności 
czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza, 
w związku ze stanem epidemii. Najemcy lokali mieszkalnych lub osoby peł-
noletnie, na stałe zamieszkujące z najemcą, które utraciły pracę w okresie od 
1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r., z przyczyn ekonomicznych, mogły 
ubiegać się o odroczenia terminu płatności trzech kolejnych czynszów. 

W 2020 r. nikt nie skorzystał z tej możliwości.
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Biuro Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zlecone z zakresu administra-
cji rządowej. Celem Biura jest wypłata świadczeń dla mieszkańców Kalisza.

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

W 2020 r. realizowane były wypłaty świadczeń dla mieszkańców Kalisza na 
podstawie obowiązujących aktów prawnych.

7.3.1. Biuro Świadczeń Rodzinnych

7.3. Polityka społeczna
zasiłki rodzinne 45.517 5.093.209

dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka

274 193.065

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w czasie

korzystania z urlopu wychowawczego
1.012 366.830

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego 4.875 260.396

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka

3.295 619.451

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego
4.116 426.030

Zrealizowana liczba
świadczeń 

Kwota
wydatkowana w zł

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie

 wielodzietnej
7.463 688.943

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

poza miejscem zamieszkania
178 14.684

jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka

482 482.000

zasiłki pielęgnacyjne 31.737 6.844.270

świadczenia pielęgnacyjne 5.440 9.858.668

specjalne zasiłki opiekuńcze 700 432.389

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9.386 3.968.362

zasiłki dla opiekunów 114 70.300

świadczenia rodzicielskie 2.127 1.954.493

świadczenia wychowawcze (500+) 186.196 92.685.449

świadczenia dobry start 10.274 3.079.050

RAZEM 313.192 127.061.589

6 24.000

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie        

i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstało w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
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W 2020 r. zrealizowano:

• 4.074 świadczenia w formie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne 
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuń-
cze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 1.831.971 zł, 

• 2.389 świadczeń w formie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opie-
kuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na  kwotę 351.000,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r.  poz. 808 z późn. zm.) prowadzone było 
również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu 
zwiększenie ściągalności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego, do zwrotu których dłużnik jest zobowiązany.

Kwota z tytułu zwrotów dokonanych przez dłużników alimentacyjnych w roku 
2020 wyniosła 1.489.620,37 zł z czego na dochody Miasta przekazana została 
kwota 305.963,86 zł. Natomiast na dochody budżetu państwa przekazana 
została kwota 1.183.656,51 zł. Powyższy podział środków określony jest prze-
pisami ustawy. 

W 2020 roku wypłaty świadczeń zrealizowane zostały zgodnie z przepisami 
prawa i w terminach określonych ustawami. 

Od 1 października 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Biuro Świadczeń 
Rodzinnych zajmuje się wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa do-
mowego osobom, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinanso-
wania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W roku 2020 wydanych zostało 13 takich zaświadczeń.
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Program został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/432/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
23 lutego 2017 r. ponadto dnia 29 grudnia 2020 r. podjęta została uchwała Nr 
XXXIV/489/2020 Rady Miasta Kalisza wprowadzająca Miejski Program Ochrony 
i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024.

Miasto w 2020 r. realizowało programy polityki zdrowotnej w zakresie:

Wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet
Program polegał na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-eduka-
cyjnych, przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców oraz wy-
konaniu badań mammograficznych u kobiet od 40. do 49. roku życia. Program 
realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: WSZ im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. W ramach programu wykonano 189 
badań MMG. Wykonano program w 49,88%. Na jego realizację zaplanowano 
40.000 zł, wykonano 19.955 zł. Zmiany chorobowe wykryto u 19 kobiet.

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

Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Program polegał na: przeprowadzeniu badania lekarskiego kwalifikujące-
go do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonaniu szczepienia 
obejmującego 2 dawki podane w odstępach czasowych zalecanych przez 
producenta szczepionki, przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej dotyczącej 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanej do 
odbiorców programu, tj.: dziewcząt i chłopców urodzonych w 2008 r., jak 
również rodziców/opiekunów prawnych adresatów programu. Program reali-
zowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: NSZOZ „Art. &Med.” 
ul. Winiarska 12, 62-800 Kalisz. W ramach programu wykonano 115 szczepień 
(zaszczepiono 58 dziewcząt). Program zrealizowany w 99%. Na realizację za-
planowano 26.680 zł, wykonano 26.450 zł.

Wczesnego wykrywania raka jelita grubego
Program polegał na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-edu-
kacyjnych, przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców oraz 
wykonaniu badań kału na krew utajoną, a w przypadku dodatniego wyniku 
i/lub obciążającego wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety - 
konsultacji lekarza gastroenterologa i wykonanie badania kolonoskopowe-
go, jeżeli występowało wskazanie medyczne wraz z usunięciem polipów po-
niżej 10 mm. Program skierowany był do osób zamieszkałych w Kaliszu od 35. 
do 49. roku życia (roczniki 1971-1985) oraz od 68 do 75 lat (roczniki 1945-1952). 

badań MMG189
wykrytych zmian
chorobowych19

zł19.955 zrealizowana
kwota

49,88%
wykonania programu

szczepień115
dziewcząt zostało
zaszczepionych58

zł26.450 zrealizowana
kwota

99%
wykonania programu
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Program realizowany był przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu: NSZOZ 
„Art. &Med.” ul. Winiarska 12, 62-800 Kalisz. W ramach programu wykona-
no 137 badań kału na krew utajoną, 75 konsultacji gastroenterologa oraz 67 
kolonoskopii. Wykonano program w 82%. Na jego realizację zaplanowano 
41.993 zł, wykonano 34.503 zł. Wykryto 7 poważnych zmian chorobowych. 

Szczepień przeciwko grypie
Program polegał na: przeprowadzeniu działań edukacyjnych, dotyczących 
profilaktyki grypy, poinformowaniu o możliwości wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich wystą-
pienia, przeprowadzeniu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta 
Kalisza powyżej 60. roku życia. Program realizowany był przez podmiot wy-
łoniony w drodze konkursu: NZOZ „Art.&Med.” ul. Winiarska 12, 62-800 Kalisz. 
W ramach programu wykonano 60 szczepień. Program zrealizowany w 2,7%, 
zaplanowano kwotę 59.800 zł dzięki której miało zostać zaszczepionych 2.190 
osób. Niskie wykonanie wyniknęło z braku dostępności szczepionek na rynku.

Miasto w związku z występującą sytuacją epidemiczną w kraju, udzieliło 
5 dotacji związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wy-
wołanej wirusem SARS-CoV-2:

• Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny przy ul. Poznańskiej 79  
otrzymał dotację w wysokości 100.000 zł na zakup respiratora, kardio-
monitora oraz łóżka, a także dotację w wysokości 30.000 zł z przeznacze-
niem na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV2 
(zakup środków ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego) w Kaliszu,

• Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób 
Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza otrzymał dotację w wysokości 100.000 zł 
na zakup sprzętu medycznego ratującego życie (50.000 zł) oraz bieżący 
zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych (50.000 zł), 
dotację w wysokości 100.000 zł na zakup sprzętu medycznego w związku 
z przekształceniem w podmiot leczniczy jednoprofilowy, dedykowany dla 
pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SAR-
S-CoV-2, a także dotację w wysokości 27.000 zł na zakup zamrażarki do 
przechowywania szczepionek na Covid-19.

badań137
konsultacji
gastroenterologa75
kolonoskopii67

zł34.503 zrealizowana
kwota

82%
wykonania programu

szczepień60 2,7%
wykonania programu

na zakup respiratora,
kardiomonitora oraz łóżka

w związku z walką z wirusem SARS-CoV-2

+ 100.000 zł

na przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się

koronawirusa SARS-CoV-2

+ 30.000 zł

 na zakup sprzętu medycznego
i środków ochrony osobistej

w związku z walką z wirusem SARS-CoV-2

+ 200.000 zł

na zakup zamrażarki
do przechowywania

szczepionek na Covid-19

+ 27.000 zł
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Program został przyjęty Uchwałą nr XVII/264/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
28 listopada 2019 r. 

Promocja zdrowia psychicznego
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

1. Cel szczegółowy: Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psy-
chicznego

W ramach realizacji ww. celu opracowano i opublikowano materiał informa-
cyjny pn. „Zdrowie psychiczne – gdzie szukać bezpłatnej pomocy”, umiesz-
czono w szkołach plakaty z linkiem do internetowej wersji Informatora, prze-
prowadzono szereg szkoleń i warsztatów w zakresie zdrowia psychicznego, 
komunikacji, emocji, stresu, wsparcia psychicznego, przeciwdziałania uza-
leżnieniom i promocji zdrowia psychicznego, seksualności osób niepełno-
sprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu 
i wiele innych. Dodatkowo podczas organizowanych przez Miasto „Białych 
Sobót” przeprowadzano konsultacje psychologiczne.

2. Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

W ramach realizacji ww. celu przeprowadzano lekcje wychowawcze, akcje 
profilaktyczne dotyczące np. cyber przemocy, agresji, bezpieczeństwa w In-
ternecie, współpracowano z policją i Strażą Miejską w zakresie konsekwencji 
cyber przemocy, przeprowadzano treningi i warsztaty asertywności, progra-
my profilaktyczne typu „Debata” i wiele innych.

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

3. Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zabu-
rzeniami psychicznymi

W ramach realizacji ww. celu instytucje kultury Miasta Kalisza, tj. Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Filharmonia Kaliska, Ośrodek Kultury 
Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego oferują wachlarz dzia-
łań służących rozbudzaniu zainteresowań kulturalnych, wzbogacaniu wie-
dzy o sztuce oraz wspierających rozwój osobisty poprzez działania twórcze. 
Gross projektów adresowane jest do szerokiego grona odbiorców (bez limi-
tów wiekowych, bądź wynikających z kondycji psychofizycznej). 

Miasto wspiera ponadto lokalne działania o charakterze sportowym m.in. 
Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej 
Atletyce, Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka, turniej kręglarski dla 
osób niepełnosprawnych. 

W zakresie wspierania zdrowego psychicznie starzenia się prowadzone są 
zajęcia integracyjne, spotkania seniorów z młodzieżą z ośrodka szkolno-wy-
chowawczego, senioriada – olimpiada seniorów i wiele innych.

4. Cel szczegółowy: Organizacja systemu pomocy w stanach kryzysu 
psychicznego 

W ramach realizacji ww. celu prowadzono schronisko dla ofiar przemocy, 
wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców (pomoc w sprawach urzędowych, 
sądowych, alimentacyjnych itp.), pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy, 
prowadzano grupy wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy, prze-
ciwdziałano agresji i przemocy, prowadzono konsultacje psychologiczne dla 
osób objętych procedurą „Niebieskiej karty”, prowadzono schronisko dla 
osób i rodzin będących w stanie kryzysu, udzielano pomocy psychologicznej 
dla osób zagrażających życiu i zdrowiu, prowadzono psychologiczne kon-
sultacje ambulatoryjne dla rodzin, przeprowadzano interwencyjne wizyty 
w terenie dla osób w kryzysie, psychologiczne wizyty dla osób z objawami 
zaburzeń psychicznych, wizyty psychologa u rodzin z zaburzonymi relacjami 
i rodzin zastępczych, podejmowano działania interwencyjne w sytuacjach 
zagrożenia próbami samobójczymi. Dodatkowo w 2020 roku uruchomiono 
telefoniczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Kalisza doświad-
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czających trudności w funkcjonowaniu psychicznym lub w stanie kryzysu 
psychicznego związanego z trwającą epidemią SARS-CoV-2 oraz telefo-
niczny punkt konsultacyjny dla seniorów i osób objętych kwarantanną.

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb

1. Cel szczegółowy: udzielenie wsparcia psychologiczno-pedago-
gicznego dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom 

W ramach realizacji ww. celu przeprowadzano szkolenia i warsztaty dla 
dzieci  z następującej tematyki: „Jak radzić sobie z emocjami?”, „Jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach?”, „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Kształto-
wanie pozytywnego obrazu samego siebie”, „Radzenie sobie w sytuacjach 
stresowych”, „Granice”, „Wyrażanie emocji. Samopoznanie, czyli jaki jestem”,  
„Moja samoocena w kontekście wyboru kierunku studiów i zawodu”, „Ach te 
emocje!”, „Uzależnienia behawioralne”, „Cyberprzemoc w grupie rówieśni-
czej”, „Komunikacja werbalna i niewerbalna, sposoby porozumiewania się”, 
„Przemoc słowna w grupie rówieśniczej, przeciwdziałanie agresji, warsztaty 
integracyjne”, „Wzajemny szacunek i współpraca w klasie. Jak zadbać o do-
brą atmosferę w klasie?”, „Na co warto zwracać uwagę w relacjach z inny-
mi ludźmi – stymulowanie pozytywnych postaw rówieśniczych”, „Co to jest 
tolerancja?”, „Rozwiązywanie problemów związanych z brakiem akceptacji 
siebie i rówieśników”, „Jak sobie radzić z trudnymi emocjami, przeżywanie 
straty”, „Moc emocji” itp.   

W ramach realizacji ww. celu przeprowadzano szkolenia i warsztaty dla 
rodziców i nauczycieli z następującej tematyki: „Grupa wsparcia dla ro-
dziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, „Internet pod kontro-
lą”, „Gotowość szkolna”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”, „Trudności uczniów 
w okresie dojrzewania”, „Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”, „Trud-
ności wychowawcze w wieku przedszkolnym”, „Co motywuje bardziej dziecko 
do pokonywania trudności nie tylko szkolnych: kara czy nagroda”, „Rozwią-
zywanie problemów wychowawczych”. 

W związku z trwającą od marca 2020 r., epidemią SARS-CoV-2 zaobserwo-
wano zwiększone zapotrzebowanie wśród rodziców i nauczycieli na porady 
i konsultacje, natomiast z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu placó-
wek oświatowych i wymogi reżimu sanitarnego w stosunku do 2019 r. spadła 
liczba udzielanych grupowych form pomocy w postaci warsztatów, szkoleń, 
prelekcji i wykładów.

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym

1. Cel szczegółowy: Upowszechnienie środowiskowego mo-
delu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
W ramach realizacji ww. celu udzielono dla osób dorosłych 13.661 porad, sesji 
i konsultacji, z których skorzystałoy 4.972 osoby, analogicznie w roku 2020 
udzielono: 15.727 porad, z których skorzystały 6.204 osoby. 

Dla dzieci i młodzieży udzielono 7.779 porad, sesji i konsultacji, z których sko-
rzystało 3.139 osób, analogicznie w roku 2020 udzielono 7.860 porad, z któ-
rych skorzystało 2.356 osób.

2. Cel szczegółowy: upowszechnienie zróżnicowanych form 
pomocy i oparcia społecznego 
W ramach realizacji ww. celu realizowano specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, którymi objęto 59 osób, warsztaty terapii zajęciowej (realizowane przez 
Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz Zgroma-
dzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności), z których skorzystało 101 
osób, prowadzono świetlice dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem 
socjoterapeutycznym, z których korzystało 250 osób.
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3. Cel szczegółowy: aktywizacja zawodowa osób z zabu-
rzeniami psychicznymi
W ramach realizacji ww. celu w okresie sprawozdawczym  podjęto następu-
jące działania dot. aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi: organiza-
cja stażów, robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społeczno-uży-
tecznych, doposażenia stanowiska pracy, organizacja szkoleń, poradnictwo 
zawodowe. 

W latach 2019-2020 objęto wsparciem 13 osób – mieszkańców Miasta Ka-
lisza (2 osoby odbyły staż, 2 osoby zostały skierowane do robót publicz-
nych, 1 osoba została skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, 6 
osób wykonywało prace społecznie użyteczne, 2 osoby zostały zatrudnione 
na doposażonym stanowisku pracy) W okresie tym 4 osobom sfinansowa-
no koszt szkoleń z zakresu obsługi wózków jezdniowych, obsługi komputera 
i kasy fiskalnej, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
– upr. SEP.

Wynikające z analizy realizowanych działań wnioski wskazują, że w roku 2020 
w stosunku do lat poprzednich nastąpił wzrost zarówno liczny osób doro-
słych korzystających z porad, jak i liczby porad udzielanych przez wyspecja-
lizowane instytucje tj. poradnie działające na rzecz zdrowia psychicznego. 
W zakresie dzieci i młodzieży liczba osób korzystających z porad zmniejszyła 
się w roku 2020 w stosunku do 2019 r. Wpływ na powyższą sytuację może 
mieć ograniczenie relacji rówieśniczych, wynikających ze zdalnego naucza-
nia. Konsekwencje powyższych rozwiązań widoczne będą w latach następ-
nych. Izolacja, strach oraz zmiana nawyków wymuszona stanem epidemii 
niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne naszych mieszkańców. Podej-
mowanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym Miasto Kalisz, 
wszelkich inicjatyw mających na celu promocję i profilaktykę zdrowia psy-
chicznego będzie zatem w pełni uzasadnione.

Miasto Kalisz w roku 2020 pozyskało dotację w wysokości 992.444,40 zł 
na realizację projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społecz-
ne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne 
i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii 
COVID- 19 w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Pozyskany przez Miasto Kalisz grant przeznaczony był na wsparcie:

W ramach realizacji grantu zostały zakupione m.in. płyny dezynfekcyjne, 
środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wypłacone 
dodatki do wynagrodzenia personelu jednostek. Łączna wartość projektu 
wyniosła 1.102.716,00 zł, w tym wysokość dotacji to 992.444,40 zł.

7.3.4. Inne działania z zakresu polityki 
społecznej i ochrony zdrowia

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 143.500,90 zł

Domu Dziecka 121.541,00 zł

Dziennego Domu Pomocy Społecznej 64.957,50 zł

Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” 94.770,00 zł

Koła Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 31.104,00 zł

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 159.660,00 zł

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy 168.930,00 zł

Polskiego Czerwonego Krzyża
Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu

na rzecz Oddziału Rejonowego w Kaliszu
146.880,00 zł

Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” 16.506,00 zł

Fundacji „Z Godnością”
(* zrezygnowała z przyznanego grantu)

44.595,00 zł*
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Miasto Kalisz w roku 2020 w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 zakupiło 
i rozdysponowało środki ochrony osobistej za łączną kwotę 1.711.107,62 zł.

6.200 litrów
płynu do dezynfekcji

440 sztuk
dozowników do płynu

19.000 sztuk
rękawiczek lateksowych

4.050 sztuk
fartuchów

55.500 sztuk
rękawic foliowych

200 sztuk
przyłbic

3 sztuki
termometrów

1.600 sztuk
maseczek jednorazowych

20 sztuk
dozowników
dla personelu

10 sztuk
dozowników
dla rodziców

70 sztuk
termometrów

20.000 sztuk
maseczek wielorazowych

1.000 sztuk przyłbic

placówki oświatowe

żłobki

10.000 sztuk
rękawiczek foliowych

1.191 sztuk
maseczek ochronnych

70 sztuk
maseczek KN95

30 sztuk
maseczek FFP3

30 sztuk
maseczek FFP2

46 sztuk
przyłbic

Wydziały Urzędu Miasta Kalisza
i jednostki organizacyjne miasta

160 litrów
płynu do dezynfekcji

1.610 sztuk
rękawiczek ochronnych

2 sztuki
kabin dekontaminacyjnych

108 sztuk
worków na odpady
medyczne

100 sztuk
worków na zwłoki

100 sztuk
maseczek KN 95

15 kg
płynu do dezynfekcji

Dom Pomocy Społecznej

40 litrów
płynu do dezynfekcji

675 kompletów
kombinezonów ochronnych

40 sztuk
przyłbic ochronnych

1.500 sztuk
rękawic ochronnych

2.500 sztuk
maseczek ochronnych

materiały do budowy
śluzy ochronnej

75 sztuk
opryskiwaczy ręcznych

100 sztuk
maseczek ochronnych

Polski Czerwony
Krzyż

3.900 sztuk
maseczek ochronnych

podmioty
medyczne

600 sztuk
rękawiczek lateksowych

20 litrów
płynu do dezynfekcji

1 sztuka
termometru

Dom
Dziecka

45 litrów
płynu do dezynfekcji

400 sztuk
rękawiczek
ochronnych

15 sztuk
przyłbic
ochronnych

Biuro Schroniska
dla bezdomnych

zwierząt

10 litrów
płynu do dezynfekcji

40 sztuk
rękawiczek
ochronnych

20 sztuk
maseczek
ochronnych

Towarzystwo
Pomocy

im. św. Brata Alberta
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty 
uchwałą nr XIX/334/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. Pro-
gram wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016-2025.

Na realizację działań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2020 r. wydatkowano kwotę 148.543,63 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii podjęto w 2020 r. następujące działania:

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

Leczenie osób uzależnionych

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

7.3.5. Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 r.

• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Lipowej 5, 

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

• Centrum Medyczne MULTIMED, przy ul. Majkowskiej 13.

W 2020 r. do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zgłosiło się 110 
osób z problemem narkotykowym, a do Centrum Medycznego MULTIMED 
w 2020 r. zgłosiło się 118 osób (w tym 85 z Kalisza). W Ośrodku Terapii Uzależ-
nień i Współuzależnień KARAN w 2020r. udzielono 1.737 konsultacji osobom 
uzależnionym od narkotyków i eksperymentującym oraz ich rodzinom.

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

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

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

• program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uza-
leżnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Osoby uzależnione od narkotyków lub używające szkodliwie mogły skorzy-
stać z pomocy i wsparcia w utrzymaniu abstynencji na spotkaniach grup 
samopomocowych. W Kaliszu odbywały się spotkania trzech takich grup: AN 
(Anonimowy Narkoman) przy ul. Lipowej 5 i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go 43 oraz grupa samopomocowa AH (Anonimowi Hazardziści) w siedzibie 
Abstynenckiego Klubu „Jantar” przy ul. Śródmiejskiej 23. Grupy te cieszą się 
coraz większą popularnością wśród osób uzależnionych. Średnio w każdym 
spotkaniu jednej grupy uczestniczyło ok. 30 osób.

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

• After care – grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych i używających 
narkotyki po podstawowym programie terapeutycznym, w której uczest-
niczyło w 2020 r. 180 osób,

• grupa dla osób używających substancji psychoaktywnych, w spotka-
niach której wzięło udział w 2020 r. 140 osób.

zł148.543,63 Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii
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Działania interwencyjne podejmowane przez Komendę Miejską Poli-
cji w Kaliszu i Straż Miejską wobec osób posiadających i używających 
narkotyki i NSP

Pracownicy Wydziału Prewencji KMP przeprowadzali w 2020 r. konsultacje 
osób z problemem narkotykowym, pomagali w znalezieniu ośrodka, podej-
mowali interwencje w szkołach i sprawdzali za pomocą testów, czy zatrzy-
many znajduje się pod wpływem narkotyków.       

W 2020 r. policja ujawniła 268 przestępstw związanych z posiadaniem i uży-
waniem narkotyków i dopalaczy, popełnionych przez 43 osoby. Aby wspo-
móc działania Policji w ww. zakresie, ze środków z budżetu miasta w 2020 
roku zakupiono testy do wykrywania narkotyków, które przekazano KMP. Te-
sty te zostały wykorzystane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji 
w Kaliszu podczas działań prewencyjnych skierowanych do kierowców, do 
uczniów kaliskich szkół oraz do badań osób nieletnich podejrzewanych o za-
żywanie narkotyków.

Straż Miejska odebrała w 2020 r. 6 zgłoszeń na numer alarmowy dot. zażywa-
nia narkotyków i dopalaczy oraz przeprowadziła 9.161 kontroli w 251 miejscach, 
w których między innymi spotykają się osoby używające dopalacze i narkotyki.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

W ramach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS podejmowane były działa-
nia wspierające osoby z problemem narkotykowym w utrzymaniu abstynencji. 
W 2020 r. z pomocy KIS skorzystało 56 osób z problemem narkotykowym.

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

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

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób używających szkodliwie i uzależnionych 
od narkotyków oraz ich rodzin, prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki 

Ruch Antynarkotyczny „Karan” przy ul. Granicznej 1, podejmowano działa-
nia z zakresu profilaktyki wskazującej. W ramach programu realizowane były 
warsztaty umiejętności prospołecznych, poradnictwo rodzinne i wczesna in-
terwencja. Ww. działaniami objęto w 2020 roku 121 osób.

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

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

Osoby współuzależnione uczestniczyły w terapii grupowej i indywidualnej 
w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN – 72 osoby, 
NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – 110 osób oraz Cen-
trum Medycznym MULTIMED – 97 osób (działanie finansowane przez NFZ).

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

Dodatkowo w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej ze 
środków z budżetu Miasta Kalisza sfinansowano w 2020 r. realizację grupy 
dla osób współuzależnionych, w spotkaniach której uczestniczyło 146 osób – 
członków rodzin osób z problemem narkotykowym.
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Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne ma-
jące na celu ograniczenie używania narkotyków, innych 
środków psychoaktywnych i NSP przez dzieci i młodzież
Cel: Ograniczenie zjawiska używania narkotyków, innych środków psychoak-
tywnych i NSP przez dzieci i młodzież. 

Wyniki badań ESPAD przeprowadzonych w naszym mieście w maju i czerwcu 
oraz w październiku 2019 r. przez Pracownię Badań i Inicjatyw Społecznych – 
Janusz Sierosławski na zlecenie Miasta Kalisza były podstawą do planowania 
i realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2020 r. 
Niestety pandemia i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły realizację ww. 
działań w pełnym zakresie. Programy w szkołach były realizowane w formie 
on-line, a pozostałe działania zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne:

• w ramach profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na całe populacje 
bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 
uzależnień, której celem jest  zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narko-
tykowej oraz zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających 
rozwojowi tych problemów w danej populacji. W 2020 r. zrealizowano: Pro-
gram Trenerów Osiedlowych, warsztaty „Asertywność” dla uczniów, program 
z zakresu profilaktyki rówieśniczej, program profilaktyczny „Debata”, „Dzie-
cięce czwartki w mieście”, strategię profilaktyczną dla dzieci i młodzieży „Fe-
rie w mieście” (ok. 600 dzieci), konkurs „Wolność bez nałogów” połączony 
z drukiem kalendarzy tematycznych. 

We wszystkich kaliskich szkołach przeprowadzono kampanię „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Ze względu na COVID materiały do jej realizacji w formie 
zdalnej zostały przekazane do szkół, nauczycieli a uczniowie otrzymali od-
powiednie linki, by móc uczestniczyć w konkursach profilaktycznych.

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

• w ramach profilaktyki selektywnej, ukierunkowanej na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację  społeczną, ro-
dzinną, środowiskową, są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wy-
stąpienia problemów uzależnień, oraz profilaktyki wskazującej – ukierun-
kowanej na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania oraz 
na grupy wysokiego ryzyka demonstrujące pierwsze symptomy problemów. 
W 2020 r. zrealizowano program z zakresu profilaktyki selektywnej i wska-
zującej dla młodzieży z grup ryzyka, programy edukacyjne i interwencyjne 
dla młodzieży, a w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci ze świetlic i Domu 
Dziecka wzięły udział w rajdzie „Leśny Ludek”. Ponadto dofinansowano funk-
cjonowanie świetlic środowiskowych, realizujących pozalekcyjne programy 
opiekuńczo-wychowawcze, zawierające elementy socjoterapii. W 2020 r. ze 
względu na COVID wszystkie świetlice funkcjonowały lub nie zgodnie wy-
tycznymi GIS, MZ i MEN. Program dydaktyczno-wychowawczy i socjotera-
peutyczny realizowano w formie zdalnej poprzez rozmowy telefoniczne lub 
video w zależności od potrzeb dzieci i rodziców. Najbardziej potrzebujące 
dzieci, które nie miały dostępu do komputera i internetu, objęte były pomo-
cą indywidualną w odrabianiu lekcji. Świetlice stosowały również metodę 
hybrydową: dzieci pracowały w małych grupach wg grafiku. Plan indywi-
dualnej pomocy dzieciom był tak ustalony, żeby zachować wszelkie środ-
ki bezpieczeństwa i wymogi sanitarne. Sposób i zakres pomocy dzieciom 
w poszczególnych świetlicach zależał od warunków lokalowych, w jakich 
dana świetlica funkcjonuje.

• w ramach profilaktyki wskazującej, ukierunkowanej na diagnozę przyczyn 
problemu i podjęcie stosownej interwencji w stosunku do jednostek i grup wy-
sokiego ryzyka przejawiających pierwsze symptomy problemów wynikających 
z używania środków psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biolo-
gicznymi, psychologicznymi czy społecznymi, oraz wychowujących się w rodzi-
nie z problemem uzależnień: zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w świe-
tlicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupa dla rodziców, których dzieci 
używają szkodliwie lub są uzależnione od narkotyków, wczesna interwencja.
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W 2020 r.:

Działania profilaktyczno-edukacyjne w naszym mieście realizuje również 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W 2020 r. PPIS zrealizował: ogól-
nopolski konkurs dla młodzieży „Szkoła wolna od używek”, kampanie spo-
łeczne np. „STOP dopalaczom”, imprezy prozdrowotne np. „Tydzień Zdrowia” 
oraz programy edukacyjne z zakresu uzależnień skierowane do młodzieży:

• „ARS, czyli jak dbać o miłość” – 450 uczniów,

• „Stop dopalaczom” – 185 uczestników.

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

Podejmowane działania wspomagające działalność insty-
tucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące 
rozwiązywaniu problemów narkotykowych.
Cel: Zwiększenie stopnia aktywności i współpracy organizacji pozarządo-
wych, instytucji i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania pro-
blemów narkotykowych.

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

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

• Program Trenerów Osiedlowych,

• realizacja cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w oparciu 
o założenia profilaktyki rówieśniczej,

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

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

Zabezpieczone zostały także środki na zadania publiczne o charakterze 
lokalnym lub regionalnym z zakresu przeciwdziałania narkomanii tzw. małe 
granty.

We współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi 
zrealizowano wspólne projekty, takie jak: programy profilaktyczne w szko-
łach „Asertywność” i „Debata”, zakup testów do wykrywania narkotyków dla 
Komendy Miejskiej Policji, realizacja grupy dla rodzin osób uzależnionych od 
narkotyków, konkurs „Wolność bez nałogów” – druk kalendarzy, ferie zimowe 
w mieście, profilaktyka rówieśnicza.

uczniów1.650 nauczycielii 42
uczestniczyło w szkolnych programach profilaktyczno-edukacyjnych

osób5.513
uczestniczyło
w pozaszkolnych
strategiach
profilaktycznych

uczniów523
uczestniczyło
w programach
interwencyjno
-edukacyjnych

sztuk695
zakupionych testów
do wykrywania
narkotyków

osób 168
uczestniczyło
w spotkaniach
dla rodziców
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Podejmowane działania mające na celu zmniejszenie zja-
wiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób uzależ-
nionych od narkotyków, innych środków psychoaktywnych 
i NSP oraz ich rodzin
Cel: Zmniejszenie zjawiska ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społeczne-
go osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, innych środ-
ków psychoaktywnych i NSP oraz ich rodzin.

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

Poradnictwo, edukacja, wsparcie socjalne i praca socjalna z osobami uzależ-
nionymi realizowana była przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmowała: wsparcie, edukację oraz moty-
wowanie 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 poprawa jako-
ści życia osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków. 

Wszystkie osoby używające szkodliwie oraz osoby uzależnione od narkoty-
ków mogły uczestniczyć w działaniach podejmowanych w ramach Klubu In-
tegracji Społecznej. W ramach KIS osoby te korzystały z konsultacji indywidu-
alnych ze specjalistą ds. uzależnień oraz uczestniczyły w spotkaniach grupy 
wsparcia (diagnoza problemu, motywowanie do leczenia, wsparcie, nabycie 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania proble-
mów), dzięki której utrzymują dłuższe okresy abstynencji, a co za tym idzie 
poprawia się ich jakość życia.
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok 
został przyjęty uchwałą nr XIX/333/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 
2020 r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zadania te są realizowane w po-
staci programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020r. wynika ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2016-2025. Uwzględnia on również cele operacyjne dotyczące profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Progra-
mie Zdrowia na lata 2016-2020.

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

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

Na realizację działań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2020 r. wydatkowano kwotę: 1.423.227,39 zł.

7.3.6. Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 r.

W ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych podjęto w 2020 r. następujące działania:

Działania w zakresie ograniczenia dostępności napojów 
alkoholowych i zmniejszenia rozmiarów naruszeń prawa na 
rynku alkoholowym

Cel: Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i zmniejszenie roz-
miarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi nakłada w art. 12 ust. 1 i ust. 3 obowiązek ustale-
nia przez radę gminy w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. Regulacje te zgodnie z art. 1 i 2 ustawy 
mają służyć między innymi ograniczeniu dostępności alkoholu.

Uchwałą Nr XXXI/448/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na te-
renie Miasta Kalisza została ustalona:

• maksymalna liczba 310 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przezna-
czonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży – 210 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 100 zezwoleń.

• maksymalna liczba 290 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), w tym przeznaczonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży – 210 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 80 zezwoleń.

zł1.423.227,39 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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• maksymalna liczba 265 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych 
do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży – 200 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 65 zezwoleń.

Mając na uwadze analizę poziomu wykorzystania dotychczas obowiązu-
jącego na terenie Miasta Kalisza limitu zezwoleń oraz liczby mieszkańców 
przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych, zasadne było 
zmniejszenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych z 920 zezwoleń na 865. Jednocześnie określona maksymalna liczba 
zezwoleń jest zróżnicowana w zależności od rodzaju napojów alkoholowych 
pod kątem ograniczenia dostępności do napojów alkoholowych zawierają-
cych powyżej 18% alkoholu.

W stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały uległa zmniejszeniu:

• z 330 na 310 maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

• z 300 na 290 maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wy-
jątkiem piwa),

• z 290 na 265 maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

W 2020 r.:

• wydano 201 zezwoleń w tym: 118 zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 83 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży,

• wydano 21 zezwoleń jednorazowych,

• wydano 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia ze względu 
na brak złożonego oświadczenia lub wniesienia ustawowej opłaty,

• cofnięto 1 zezwolenie z powodu zakłócania porządku publicznego,

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

Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do sprze-
dawców i kontrola placówek prowadzących sprzedaż na-
pojów alkoholowych
W 2020 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prze-
prowadziła w Kaliszu kontrolę 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Kontrole były realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 22 lute-
go 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia procedury kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych (z późn. zm.). Podczas kontroli członkowie zespołów kon-
trolnych przekazywali sprzedawcom materiały profilaktyczno-edukacyjne.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholo-
wymi, stosownie do postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy prawo przedsiębiorców, w tym:

• przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w usta-
wie tj. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, 
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

• powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia 
porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych 
przez daną placówkę,

• wprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących 
z nielegalnych źródeł,

• przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napo-
jów alkoholowych:

- posiadanie aktualnego zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi,

- wniesienie stosownej opłaty,

- posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego 
punkt sprzedaży,

• przestrzeganie przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji 
napojów alkoholowych,

• realizacja obowiązku umieszczania w kontrolowanych placówkach in-
formacji o szkodliwości spożywania alkoholu.
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Główne uchybienia wynikające z przeprowadzonych kontroli to: brak książki 
kontroli i wywieszek o szkodliwości alkoholu (do uzupełnienia) oraz w jednym 
przypadku niezgodna z prawem reklama – sprawę skierowano do prokura-
tury. W związku ze zmieniającymi się przepisami członkowie Komisji uczest-
niczyli w 2020 r. w szkoleniach z zakresu przeprowadzania kontroli punktów 
sprzedaży alkoholu.

W 2020 r. działania interwencyjne dotyczące przestrzegania prawa w zakre-
sie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania porządku 
publicznego przez osoby nietrzeźwe były podejmowane przez Straż Miejską 
i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.

Patrole Straży Miejskiej Kalisza podejmowały działania kontrolne w rejonie 
punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, których zada-
niem było między innymi wyeliminowanie sprzedaży napojów alkoholowych 
nieletnim i nietrzeźwym.

Ponadto Straż Miejska wykorzystuje monitoring stacjonarny i kamery mobil-
ne w działaniach mających na celu przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu 
w miejscach publicznych.

W 2020r. Straż Miejska interweniowała w 647 sytuacjach związanych ze spo-
żywaniem alkoholu w miejscach publicznych (13 osób ukarano mandatami, 
634 pouczono).

W 2020r. KMP zatrzymała 286 nietrzeźwych kierowców, ukarała mandatem 62 
osoby za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz interweniowała 1.709 
razy w związku z zakłócaniem porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe. 
Ponadto KMP podejmuje działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców 
Kalisza np. „Akcja Trzeźwość” podczas Kaliskich Dni Trzeźwości, produkuje spo-
ty reklamowe na temat bezpiecznych zachowań nad wodą, na drogach itp.

Szkody zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych i nad-
używających alkoholu
Cel: Zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych naduży-
waniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu.

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

Leczenie osób uzależnionych

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

W 2020 r. do PTUiW zgłosiło się 665 osób z problemem alkoholowych, a do 
MULTIMED-u zgłosiło się 478 osób, w tym 309 osób z Kalisza.

Wsparcie i pomoc w utrzymaniu abstynencji – funkcjonowanie klu-
bów abstynenckich i ruchu samopomocowego AA

Kaliskie stowarzyszenia abstynenckie prowadzą w Kaliszu dwa kluby absty-
nenckie i jedną świetlicę abstynencką, w których realizowane są programy 
rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób uzależnio-
nych i ich rodzin: aktywizacja społeczna, wsparcie w utrzymaniu abstynencji, 
pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, motywowanie do lecze-
nia odwykowego.

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

Organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin

W ramach zwiększenia oferty działań zmierzających do zapobiegania wy-
kluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, reduk-
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cji szkód oraz zwiększenia dostępności do istniejących form wsparcia (NPZ), 
co roku grupa 90 osób uzależnionych i współuzależnionych miała możliwość 
uczestniczenia w terapii realizowanej podczas obozów terapeutycznych.

Niestety w 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną zadanie to nie 
zostało zrealizowane.

Warsztaty i grupy terapeutyczne uzupełniające podstawowy pro-
gram terapeutyczny finansowany przez NFZ

Każdego roku programy realizowane w NZOZ, finansowane przez NFZ, są uzu-
pełniane o realizację programów finansowanych z budżetu Miasta Kalisza. 
W roku 2020 została sfinansowana realizacja programu „After Care” dla osób 
uzależnionych. W każdej z grup, w jednym spotkaniu uczestniczyło średnio 5-6 
osób uzależnionych (wytyczne GIS). Działania te mają na celu zwiększenie do-
stępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych poprzez możliwość 
uczestniczenia w pogłębionej terapii, która nie jest finansowana przez NFZ.

Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społeczne-
mu osób bezdomnych z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem 
schronienia

W Kaliszu w 2020r. podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonowały cztery 
miejsca, gdzie osoby bezdomne z problemem alkoholowym mogły uzyskać 
pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży oraz pomoc terapeutyczną:

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. Warszaw-
ska 93a,

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

• Ogrzewalnia dla kobiet  i mężczyzn: Polski Czerwony Krzyż, ul. Dobrzecka 2,

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn: Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Sta-
wiszyńska 20; siedziba schroniska – Dom Bartymeusza w Domaniewie 
(transport do schroniska zapewnia Caritas).

Wszystkie osoby przebywające w schroniskach czy noclegowni były objęte 
programem rehabilitacyjnym i reedukacyjnym, który ma na celu zmotywo-
wanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, przywrócenie zdolności do 
samodzielnego życia społecznego i funkcjonowania w rolach społecznych. 
Ww. działaniami objęto 266 osób z problemem alkoholowym.

Zarówno schroniska, ogrzewalnia i noclegownia funkcjonowały zgodnie 
z wytycznymi GIS i MZ dot. pandemii.

Od 2019 roku przy ul. Stawiszyńskiej 20 działa Punkt konsultacyjno-inter-
wencyjny dla osób z problemem alkoholowym (kobiet i mężczyzn), ich rodzin 
w tym osób bezdomnych. Punkt prowadzony jest przez Caritas Diecezji Ka-
liskiej. Część interwencyjna jest czynna całą dobę. Dyżuruje tam między in-
nymi lekarz, który przeprowadza wstępną diagnozę stanu zdrowia bezdom-
nego i ewentualne kieruje go do schroniska, noclegowni lub innego miejsca, 
w którym uzyska stosowną pomoc. Każda osoba, która się zgłosi do punktu 
ma możliwość kąpieli, wymiany odzieży, dostanie ciepły posiłek. Ponadto 
osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin mogą skorzy-
stać z konsultacji terapeuty i psychologa. W 2020 r. w punkcie udzielono 309 
porad i interwencji.

Działania interwencyjne wobec osób bezdomnych podejmowała również 
Straż Miejska. Strażnicy patrolowali miejsca, w których najczęściej przeby-
wają bezdomni (pustostany, parki, piwnice), a spotkane tam osoby kierowali 
do miejsc, gdzie mogły one uzyskać pomoc.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Pomoc i wsparcie dla osób z problemem alkoholowym na terenie naszego 
miasta  uzupełniają działania podejmowane w Klubie Integracji Społecznej 
działającym przy MOPS. W ramach KIS  realizowane były konsultacje indywi-
dualne i grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (motywowanie 
do leczenia, wsparcie w utrzymaniu abstynencji) oraz działania zmierzające 
do aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób. Ww. działaniami objęto 
w 2020 r. 223 osoby z problemem alkoholowym.
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Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa 
Zespół ds. motywowania do leczenia odwykowego. Zespół rozpoczyna roz-
patrywanie sprawy dot. osoby mającej problem alkoholowy na podstawie 
złożonego do Komisji wniosku. Wniosek taki może złożyć każda osoba, której 
nie jest obojętny los pijącego lub instytucja (pomoc społeczna, policja, za-
kład pracy). W 2020 r. do Komisji trafiło 10 wniosków o leczenie.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjątki od tej 
zasady określa ustawa, tj. na leczenie odwykowe można skierować osobę, 
która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzin-
nego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania po-
trzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. 
W 2020 r. Prokuratura rejonowa w Kaliszu wystąpiła do sądu o skierowanie 
na leczenie odwykowe 69 osób.

Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym 
zjawisko przemocy w rodzinie
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nad-
używaniem alkoholu, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie.

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

Realizacja terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych

Rodziny osób uzależnionych i pijących szkodliwie mogą uzyskać pomoc te-
rapeutyczną w NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i w NZOZ 
MULTIMED w ramach kontraktów z NFZ. W 2020 r. do PTUiW zgłosiły się 274 
osoby współuzależnione, a do MULTIMED-u 149 osób, w tym 97 z Kalisza.

Warsztaty i grupy terapeutyczne, uzupełniające podstawowy pro-
gram terapeutyczny finansowany przez NFZ

Podstawowy program terapeutyczny realizowany przez NZOZ-y w 2020 r. zo-
stał uzupełniony o działania terapeutyczne finansowane z Budżetu Miasta: 
grupę terapeutyczną DDA – dla dorosłych dzieci alkoholików i grupę wspar-
cia dla osób współuzależnionych. W ww. grupach uczestniczyły 182 osoby.

Ochrona przed przemocą w rodzinie

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Interwencji 
Kryzysowej przy ul. Granicznej 1. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie 
mogły tam uzyskać pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego (psy-
cholog, pedagog, pracownik socjalny) lub w formie schronienia. W 2020 r. 
z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 505 osób.

Ponadto w Kaliszu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie podejmuje powołany zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Kalisza Zespół Interdyscyplinarny. Zespół realizuje proce-
durę „Niebieska Karta” i koordynuje działania podmiotów, których przedsta-
wiciele wchodzą w jego skład. W 2020 r. do Zespołu wpłynęły 172 NK.

Od 2020 r. rodziny uwikłane w przemoc, zarówno osoby doświadczają-
ce przemocy, jak i osoby stosujące przemoc oraz świadkowie przemocy, 
mogą uzyskać pomoc konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w Dziale Pomocy Środowiskowej MOPS od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 8.00 do 14.00, numer telefonu: 506 162 271.

O skali problemu dot. przemocy w rodzinie w naszym mieście świadczy licz-
ba policyjnych interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie 
lub problemem alkoholowym jednego z jej członków, których w 2020 r. było 
2.289, a dla porównania w 2019 r. było 1.855 interwencji.
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Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

W 2020 roku funkcjonowało w Kaliszu 7 świetlic realizujących pozaszkolne 
programy opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii, do których 
uczęszczało 250 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Oprócz oddziaływań socjoterapeutycznych dzieci te były objęte pomocą 
psychologiczną, pomocą w odrabianiu lekcji oraz dożywianiem. W 2020 r. ze 
względu na COVID wszystkie świetlice funkcjonowały lub nie zgodnie wytycz-
nymi GIS, MZ i MEN. Ze względu na sytuację epidemiczną większość świetlic nie 
zorganizowała w 2020 roku obozu profilaktyczno–terapeutycznego, oferując 
w zamian w okresie wakacyjnym inne, krótsze formy spędzania czasu. 

Wsparcie w działaniach mających na celu poprawę jakości życia ro-
dzin osób współuzależnionych

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

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

Badania ESPAD przeprowadzone w naszym mieście w maju i czerwcu oraz 
w październiku 2019 r. przez Pracownię Badań i Inicjatyw Społecznych – Ja-
nusz Sierosławski na zlecenie Miasta Kalisza  były podstawą do planowania 
i realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2020 r. 
Niestety, pandemia i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły realizację ww. 
działań w pełnym zakresie. Programy w szkołach były realizowane w formie 
on-line, a pozostałe działania zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne, mające na celu ogra-
niczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież:

• w ramach profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na całe populacje, bez 
względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów uza-
leżnień, której celem jest  zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej 
oraz zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi 
tych problemów w danej populacji zrealizowano w 2020 r.: Program Trenerów 
Osiedlowych, warsztaty „Asertywność” dla uczniów, program z zakresu pro-
filaktyki rówieśniczej, program profilaktyczny „Debata”, „Dziecięce czwartki 
w mieście”, strategię profilaktyczną dla dzieci i młodzieży „Ferie w mieście” .

We wszystkich kaliskich szkołach przeprowadzono kampanię „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Ze względu na COVID materiały do jej realizacji w formie 
zdalnej zostały przekazane do szkół, nauczycieli, a uczniowie otrzymali od-
powiednie linki, by móc uczestniczyć w konkursach profilaktycznych.

• w ramach profilaktyki selektywnej, ukierunkowanej na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację  społeczną, ro-
dzinną, środowiskową, są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wy-
stąpienia problemów uzależnień, oraz profilaktyki wskazującej – ukierun-
kowanej na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania oraz 
na grupy wysokiego ryzyka demonstrujące pierwsze symptomy problemów, 
zrealizowano w 2020 r.: program z zakresu profilaktyki selektywnej i wska-
zującej dla młodzieży z grup ryzyka, programy edukacyjne i interwencyjne 
dla młodzieży, a w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości dzieci ze świetlic i Domu 
Dziecka wzięły udział w rajdzie „Leśny Ludek”. Ponadto dofinansowano funk-
cjonowanie świetlic środowiskowych, realizujących pozalekcyjne programy 
opiekuńczo-wychowawcze, zawierające elementy socjoterapii. W 2020 r. ze 
względu na COVID wszystkie świetlice funkcjonowały lub nie zgodnie wy-
tycznymi GIS, MZ i MEN. Program dydaktyczno-wychowawczy i socjotera-
peutyczny realizowano w formie zdalnej poprzez rozmowy telefoniczne lub 
video, w zależności od potrzeb dzieci i rodziców.  Plan indywidualnej pomocy 
dzieciom był tak ustalony, żeby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa 
i wymogi sanitarne.

• w ramach profilaktyki wskazującej ukierunkowanej na diagnozę przyczyn 
problemu i podjęcie stosownej interwencji w stosunku do jednostek i grup 
wysokiego ryzyka, przejawiających pierwsze symptomy problemów wynika-
jących z używania środków psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami 
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biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi oraz wychowujących się 
w rodzinie z problemem uzależnień: zajęcia socjoterapeutyczne realizowane 
w świetlicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupa dla rodziców, których 
dzieci używają szkodliwie lub są uzależnione od narkotyków.

W ww. działaniach w 2020 r. uczestniczyło:

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

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

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

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

• wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

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

uczniów1.650
uczestniczyło w szkolnych programach profilaktycznych

osób5.513
uczestniczyło
w pozaszkolnych
programach i strategiach
profilaktycznych

osób168
uczestniczyło
w spotkaniach
dla rodziców

uczniów523
uczestniczyło
w programach
edukacyjno
-interwencyjnych

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

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

• wzajemne informowanie i współdziałanie przy realizacji i promocji działań,

• realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych dla lokalnej społeczności.

Miniony 2020 rok ze względu na pandemię COVID-19 był bardzo trudnym 
rokiem, jeżeli chodzi o realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmieniające się przepisy, obo-
strzenia i wytyczne GIS, MZ i MEN wymusiły na realizatorach zadań dostoso-
wanie sposobu i form pracy do obowiązujących przepisów. Pomimo wszyst-
ko większość działań udało się zrealizować.
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W 2020 roku została przyjęta Uchwała Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj.
Wielk. 2020.7318)

Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących miesz-
kańców.

Na początku 2020 r. uprawnienia do przydziału lokalu z komunalnego zasobu 
Miasta Kalisza posiadało 391 rodzin osiągających niskie dochody, w tym:

• 95 – uprawnienia z tytułu wymiany,

• 163 – uprawnienia do przydziału lokalu mieszkalnego,

• 134 – uprawnienia do przydziału najmu socjalnego lokalu z tytułu niskich 
dochodów,

• oraz dodatkowo 387 rodzin mających orzeczoną wyrokiem sądowym eks-
misję z prawem do najmu socjalnego lokalu.

W 2020 r. do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta 
Kalisza wpłynęły kolejne 283 wnioski o przydział lokalu z komunalnego zaso-
bu Miasta Kalisza, w tym:

• 245 wniosków o przydział lokalu z tytułu niskich dochodów,

• 38 wniosków o wymianę lokalu.

7.3.7. Gospodarowanie mieszkaniowym 
zasobem Miasta Kalisza

Spośród ww. złożonych wniosków podczas tworzenia wykazu osób upraw-
nionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, Komisja 
Mieszkaniowa działająca przy Prezydencie Miasta zakwalifikowała:

• 16 rodzin do otrzymania lokalu z tytułu wymiany,

• 85 rodzin do otrzymania lokalu mieszkalnego,

• 7 rodzin do otrzymania najmu socjalnego lokalu z tytułu niskich dochodów. 

Ogółem w 2020 r. wydanych zostało 137 skierowań na zawarcie umowy: 

• 40 skierowań na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego,

• 3 skierowania na zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego,

• 6 skierowań na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego,

• 25 skierowań na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego z tytułu 
przydziału,

• 6 skierowań na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego z tytułu wymiany,

• 35 skierowań na zawarcie umowy na remont lokalu na koszt własny,

• 22 skierowania na zawarcie umowy najmu po spłacie zadłużenia. 

Na koniec grudnia 2020 r. pozostało 378 rodzin posiadających uprawnienia  
do przydziału lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza, w tym:

• 94 – uprawnienia z tytułu wymiany,

• 166 – uprawnienia do przydziału lokalu mieszkalnego,

• 118 – uprawnienia do przydziału lokalu socjalnego z tytułu niskich dochodów,

• oraz 361 rodzin mających orzeczoną wyrokiem sądowym eksmisję z pra-
wem do lokalu socjalnego.
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Program został przyjęty uchwałą Nr LII/698/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 
26 kwietnia 2018 r.

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

Działania zrealizowane w 2020 roku:

• Zadanie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształ-
cenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający 
edukację w formie zdalnej”. Standard cyfrowy: notebooki wyposażone zo-
stały w kamerę internetową, mikrofon oraz głośniki. Dodatkowe akcesoria: 
zestaw słuchawkowy nauszny, 2-uszny, mikrofon na pałąku, z przyciskiem 
wyciszania. Zapewniono możliwość komunikowania się z użytkownikiem za 
pomocą mowy, dzięki wyposażeniu w złącze słuchawkowe do podłączenia 
słuchawek. Ponadto możliwość zainstalowania technologii wspomagają-
cych jak np. czytnik mowy z syntezą mowy, powiększenie tekstu, zmianę ko-
lorów tła i tekstu. Standard informacyjno-promocyjny: informacje o projekcie 
przekazywane są w formie umożliwiającej np. powiększenie lub przeszukiwa-
nie treści („PDF”), ponadto zamieszczone zostały na stronie kalisz.pl dostęp-
nej dla osób niepełnosprawnych.

• Zadanie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie 
inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”. 
Standard szkoleniowy (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo): rekrutacja 
uczestników projektu prowadzona była z uwzględnieniem zasady równości 
szans. Uczestnicy zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie na podsta-

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

wie założeń, wynikających ze spełnienia kryteriów dostępu oraz strategicz-
nych, bez względu na pochodzenie, wyznanie, grupę społeczną, niepełno-
sprawność oraz płeć przy czym, ze względu na mniejszy udział w kształceniu 
zawodowym kobiet, do uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności za-
kwalifikowane zostały uczennice. W dokumentacji dotyczącej wyboru wy-
konawców stosowano zapisy równościowe. Zobligowano Wykonawców do 
przygotowania materiałów dla uczestników zgodnie z koncepcją uniwersal-
nego projektowania, określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Wprowadzono zapis, iż za właściwe 
zostaną uznane wyłącznie dokumenty i inne materiały opracowane w do-
stępnej formie tj. w wersji plików w postaci umożliwiającej przeszukiwanie 
treści („PDF”, „Word”), pozwalającej na odczytanie dokumentów przez czyt-
niki dla osób z  dysfunkcją wzroku, w wersji w druku powiększonym, w wer-
sji elektronicznych dokumentów. Założono, iż w przypadku zidentyfikowania 
osób niepełnosprawnych w projekcie, wydatki na stosowanie mechanizmów 
racjonalnych usprawnień (tłumacz itp.) będą pokrywane ze środków wła-
snych Miasta Kalisza.

Standard cyfrowy: materiały dla uczestników projektu opracowane zostały 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, określoną w „Wytycz-
nych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” – pliki 
w postaci umożliwiającej przeszukiwanie treści („PDF”, „Word”), pozwalają-
cej na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku, 
w wersji elektronicznych dokumentów. Informacje o projekcie wraz z harmo-
nogramem jego realizacji w wersji umożliwiającej np. powiększenie lub prze-
szukiwanie treści („PDF”) zostały zamieszczone na stronie kalisz.pl dostępnej 
dla osób niepełnosprawnych (standard WCAG 2.1).

Standard informacyjno-promocyjny: informacje o projekcie wraz z harmo-
nogramem jego realizacji zamieszczane są na stronie kalisz.pl dostępnej 
dla osób niepełnosprawnych (standard WCAG 2.1) w wersji umożliwiającej 
np. powiększenie lub przeszukiwanie treści („PDF”).
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• Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa, rozbu-
dowa i termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 2”, która swym zakresem obejmuje m. in.: budowę windy 
zewnętrznej, montaż platformy przyschodowej, budowę toalet dla osób nie-
pełnosprawnych.

• Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa budynku 
wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Kaliszu przy ul. Tuwima 2”, która 
swym zakresem obejmuje m. in.: podjazd dla osób niepełnosprawnych, bu-
dowę toalety dla osób niepełnosprawnych.

• Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu łazienek do 
potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zadania „Rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego 
placu zabaw”.

• Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu łazienek do po-
trzeb osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji zadania pn. „Adaptacja po-
mieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”.

• Wykonano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem, łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla po-
trzeb istniejącej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. 25. Pułku Artylerii 4-8, 
w projekcie przewidziano wejście do budynku z poziomu terenu bez progów. 
W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie WC przystosowane dla korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne dostępne bezpośrednio z korytarza 
obiektu. Zaprojektowano platformę przyschodową z napędem elektryczno-
-liniowym przy schodach łącznika z budynkiem szkoły.

• Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w języku Braille’a na placu zabaw 
dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20. 
W 2020r. w ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę 
dla przedmiotowego zadania. Termin dostawy i montażu zgodnie z umową 
nastąpi nie później niż do dnia 30.04.2021 r.

• W 2020 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania części istniejących budynków w celu prze-
znaczenia na ośrodek kultury, przebudowa i nadbudowa narożnej kamie-

nicy o dwie kondygnacje w celu przeznaczenia całości na ośrodek kultury, 
budowa czterokondygnacyjnego ośrodka kultury, budowa podziemnej ko-
mory dla potrzeb lokalizacji stacji transformatorowej oraz budowa tarasów 
w ramach zadania „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”. Wszystkie budynki 
oraz otoczenie pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych są 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia główne do bu-
dynku zaprojektowano z poziomu terenu. Wszystkie przejścia i wejścia prze-
widziano jako bezprogowe. Na każdej kondygnacji zaprojektowano toaletę 
dla niepełnosprawnych. Na widowni Sali Widowiskowej przewidziano miej-
sca dla osób na wózkach.

• W 2020r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka zorganizowała 
27. edycję konkursu bibliotecznego dla osób niepełnosprawnych pod ha-
słem „Świat w czasach pandemii”. W konkursie wzięli udział podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu, Integracyjnego Klubu Osób z Nie-
pełnosprawnością „Tęcza” z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 
w Kaliszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku. Celem kolejnych edycji 
konkursu jest pokazanie umiejętności twórczych i zdolności manualnych osób 
niepełnosprawnych oraz stworzenie im warunków zarówno do pracy indywi-
dualnej, jak i w grupie. Należy podkreślić, że możliwość zaistnienia poprzez 
tworzenie jest dla osób niepełnosprawnych czynnikiem niezwykle ważnym, 
bo zwiększa poczucie ich własnej wartości i stymuluje społeczną aktywność. 
W 2020 konkurs zrealizowano online, a wzięło w nim udział 30 osób.

• Bezpłatny dostęp do książek jest ważny, a nabiera szczególnego znacze-
nia z perspektywy osób przebywających z konieczności w domu. Biblioteka 
uruchomiła  w sierpniu 2020 r. usługę TOM W DOM. Dzięki dofinansowaniu ze 
strony Miasta Kalisza, zakupiono dwa rowery wraz z wyposażeniem. Bibliote-
karze dostarczają w ten sposób książki bezpośrednio do domów mieszkańców 
Kalisza, którzy ze względu na choroby, niepełnosprawność, sędziwy wiek, itp. 
nie mogą wychodzić z domu. Z udogodnienia tego skorzystały 764 osoby.
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• W ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością – wspieranie dzia-
łań organizacji pozarządowych:

• około 5.000 osób wzięło udział w zajęciach sportowych kierowanych do 
dzieci i młodzieży. 

• 88 osób niepełnosprawnych skupionych jest w klubach sportowych osób 
niepełnosprawnych:

- Klub Sportowy Niepełnosprawnych START – 60 osób,

- Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Bastion” przy Fundacji Mi-
łosierdzie – 28 osób.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zapobiega dysfunkcjom społecznym, 
integruje ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziała zachowaniom destrukcyj-
nym oraz promuje zdrową rywalizację.

• W ramach zwiększania integracji społecznej osób niepełnosprawnych – 
wspieranie lokalnych działań o charakterze sportowym ukierunkowanym na 
wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych:

• Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Lek-
kiej atletyce – 170 osób niepełnosprawnych,

• Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka – 75 osób niepełnosprawnych,

• Turniej Kręglarski dla osób niepełnosprawnych z południowej Wielkopol-
ski – 80 osób niepełnosprawnych.

W 2020 r. Miasto przyznało:

1. dotacje w ramach otwartego konkursu ofert dla Klubu Sportowego Nie-
pełnosprawnych „START” w Kaliszu na:

• organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełno-
sprawnych – 63.300 zł,

• utrzymanie bazy sportowej – 20.000 zł,

• organizację XV Ogólnopolskiego Memoriału Władysława Jakubka – 
7.000 zł (odwołano ze względu na stan epidemiczny);

2. nagrody sportowe wypłacone w 2020 r.: dla zawodnika niepełnosprawne-
go – 6.000 zł

3. nagrody rzeczowe dla zawodników niepełnosprawnych z okazji Podsumo-
wania Roku Sportowego 2019 na kwotę łącznie 2.300 zł.

W 2020 r. pracownicy Urzędu Miasta Kalisza w związku z obowiązywaniem 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym po-
trzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) brali udział w następujących szkoleniach:

• Przygotowanie BIP do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym potrzebami.

• Szkolenie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mo-
bilnych podmiotów publicznych zgodnie z WCAG 2.1. (w szkoleniu wzięło 
udział 25 pracowników).

• Obowiązki JST dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

• Koordynator ds. dostępności.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zakupiony 
został sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej pro-
wadzonego przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Prowin-
cja Polska, przy ul. Kościuszki 24 w Kaliszu.

W ramach programu podpisano umowę z Państwowym Funduszem Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania: „Modernizacja 
Warsztatu Terapii Zajęciowych prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne 
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska poprzez dopo-
sażenie w bezpieczny i nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.”

Warsztat został wyposażony w nowe urządzenia: 2 bieżnie, 2 orbitreki, 2 ro-
wery poziome, 2 rowery pionowe, 2 platformy wibracyjne, 2 fotele masujące. 

Łączna wartość projektu wyniosła 108.800 zł, w tym 87.040 zł – środki dofi-
nansowane z PFRON, 17.408 zł – środki z budżetu Miasta Kalisza, 4.352 zł – 
środki Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja 
Polska.
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W ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” uzyskała dofinansowanie o łącznej wartości 
32.400 zł na realizację Programu w prowadzonym Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej w 2020 r.

Edukacja

Wykaz publicznych szkół specjalnych i placówek oświatowych posiadają-
cych oddziały integracyjne w Kaliszu oraz liczba uczęszczających tam osób 
– dane za rok szkolny 2020/2021:

1. Szkoły Specjalne

Szkoła Podstawowa nr 19

uczniów w 24 oddziałach103
Szkoła Podstawowa nr 20

uczniów w 10 oddziałach92

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1

uczniów w 11 oddziałach84
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2

uczniów w 13 oddziałach68

2. Placówki posiadające oddziały integracyjne

Publiczne Przedszkole nr 19

dzieci w 2 oddziałach31

Szkoła Podstawowa nr 13

uczniów w 2 oddziałach26
Szkoła Podstawowa nr 17

uczniów w 8 oddziałach125

Zespół Szkół Zawodowych

uczniów w 2 oddziałach28
V Liceum Ogólnokształcące

uczniów w 4 oddziałach77

Szkoła Podstawowa nr 18 (klasy z dziećmi autystycznymi)

uczniów w 5 oddziałach20

Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 w 81 oddziałach uczy się 654 uczniów.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe realizowane jest zadanie 
dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych. 
Miasto zapewnia w omawianym okresie dowóz dla 74 uczniów. Z opcji zwro-
tu kosztów transportu zapewnionego przez rodziców/opiekunów korzysta 
10 wnioskodawców.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

W ramach działania „Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych 
i w komunikowaniu się” w 2020 roku DPS zakupił 10 łóżek rehabilitacyjnych 
oraz dwa aparaty telefoniczne bezprzewodowe (do komunikacji mieszkań-
ców z rodzinami) na łączną kwotę 24.749,10 zł.

W ramach działania „Wspieranie usług medycznych, rehabilitacyjnych i spe-
cjalistycznych” DPS zakupił trzy koncentratory tlenu, 7 pulsoksymetrów na-
palcowych, 3 podnośniki do transportu pacjentów do 180 kg oraz 3 przeno-
śniki taśmowo-rolkowe na łączną kwotę 34.605 zł.

W ramach działania „Aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością” 
organizowane były akcje wspierające osoby niepełnosprawne jak: akcja pi-
sania Listów do świętego Mikołaja, akcja „Podaruj wiersz”, akcje wśród dzie-
ci i młodzieży realizowane w formie przekazywania upominków, kartek itp. 
Wsparciem objęci byli wszyscy mieszkańcy DPS.

W 2020 roku DPS wspierał grupy samopomocowe oraz rozwój wolontaria-
tu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W 2020 roku Dom Pomo-
cy Społecznej w Kaliszu został laureatem I edycji konkursu: „Wielkopolska 
otwarta na wolontariat” za inicjatywę: „Wsparcie mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej w Kaliszu przez grupę wolontariuszy w trakcie kryzysu ka-
drowego w okresie kwiecień – maj 2020 roku”. Na rzecz mieszkańców DPS 
działało 40 wolontariuszy oraz 6 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomo-
cą wolontariuszy objęci byli wszyscy mieszkańcy DPS.



Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu

Dwa podstawowe cele realizowane przez DDPS:

1. pomoc w zaspokajaniu  niezbędnych, codziennych  potrzeb  życiowych 
seniorów.

W trakcie zawieszenia działalności spowodowanego epidemią wirusa SAR-
S-COV 2, DPS organizował pomoc swoim podopiecznym w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb dnia codziennego. Utrzymywał kontakt telefoniczny 
z większością swoich seniorów, pomagał w zakupach, rozdysponowywał 
maseczki, płyny dezynfekcyjne, pomagał w kontaktach z lekarzami, od-
bierał leki z aptek. Cały czas  informował o sytuacji, edukował w kierunku 
zachowania reżimu sanitarnego. Służył pomocą w opanowaniu umiejętno-
ści teleinformatycznych. Od lipca 2020 r. po odwieszeniu działalności przez 
wojewodę DPS pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb 
życiowych naszych podopiecznych polegała na zapewnieniu obiadów oraz 
nadal na  robieniu drobnych zakupów, odbieraniu leków z aptek, umawianiu 
wizyt lekarskich i teleporad lekarskich, pisaniu reklamacji, odwołań w różnych 
sprawach oraz na szeroko rozumianej pracy socjalnej.

2. przeciwdziałanie izolacji społecznej  seniorów, które realizowane było po-
przez różnorodne zajęcia (w bardzo mało liczebnych grupach) m.in. zajęcia 
komputerowe, nauka j. angielskiego, zajęcia pomagające oswoić postęp 
techniczny, ćwiczenia pamięci), zajęcia prozdrowotne i rekreacyjne.

W 2020 r. z usług DDPS skorzystało (narastająco) 108 podopiecznych.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Z obiektów OSRiR korzystały:

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym – kryta pływalnia,

• Kaliski Klub Amazonki – salka rehabilitacyjna,

• Klub Sportowy Niepełnosprawnych START – kryta pływalnia,

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

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

• Polski Komitet Paraolimpijski – kryta pływalnia,

• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

MZDiK podczas realizacji inwestycji polegających na budowie, przebudowie 
i remoncie ulic, sukcesywnie podejmował działania likwidujące bariery dla 
osób niepełnosprawnych tj.:

• obniżenie krawężników do poziomu nawierzchni jezdni,
• montaż elementów punktowo wypukłych w rejonach przejść dla pie-
szych i wyposażenie sygnalizacji świetlnych w sygnalizację akustyczną 
dla pieszych,
• wykonanie i oznakowanie 20 sztuk nowych miejsc postojowych przezna-
czonych dla osób niepełnosprawnych.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego 
na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 
należącym do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w dniu 7 grudnia 2020 r. została 
oddana do użytku platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Platforma ma za zadanie transportowanie osób ze szczególnymi potrze-
bami, w tym poruszających się na wózkach, w obrębie trzech kondygna-
cji. Cztery przystanki umożliwiają przemieszczanie się od poziomu piwnicy 
do pierwszego piętra, mogąc obsłużyć sześć lokali mieszkalnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

W 2020 r. aktywizacją zawodową objęto 20 osób niepełnosprawnych z te-
renu Kalisza, w tym:
• 18 osób bezrobotnych,
• 2 osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy.
Zarejestrowane osoby niepełnosprawne, oprócz udziału w formach akty-
wizacji zawodowej finansowanej z różnych źródeł (FP, PFRON, środki unijne), 
skorzystały w 2020 r. z bezkosztowych usług rynku pracy – z poradnictwa za-
wodowego: 8 osób skorzystało z porad indywidualnych oraz 1 osoba uczest-
niczyła w grupowej informacji zawodowej.

W wyniku działania pośredników pracy, jak i własnej aktywności w 2020 r. 
99 osób niepełnosprawnych podjęło pracę, w tym 95 osób podjęło pracę 
niesubsydiowaną.
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„Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020” został przyjęty uchwałą nr XX/343/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lu-
tego 2020 roku.

„Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na lata 2016-2020” został przyjęty uchwałą nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 20 listopada 2015 roku.

Celem głównym Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, wyrażającego się aktywnością organizacji społecznych w podej-
mowaniu zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, przy wsparciu 
udzielanym ze strony organów samorządowych.

Celami szczegółowymi Programu są:

• poprawa jakości życia poprzez lepszą efektywność świadczenia usług 
publicznych,

• zwiększanie aktywności mieszkańców Miasta, służącej pełniejszemu za-
spokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i wyrażonej w zaangażowaniu 
w funkcjonowanie „trzeciego sektora”,

• umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę oraz jej tradycję,

• racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych kiero-

7.3.9. Program współpracy Miasta Kalisza 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego

wanych do organizacji pozarządowych, poprzez zróżnicowanie źródeł 
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 po-
staw sprzyjających przedsiębiorczości,

• wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, promowanie part-
nerstw pomiędzy organizacjami i ich wzajemnej współpracy,

• zwiększenie stopnia profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym 
w zakresie skutecznego i efektywnego zarządzania organizacją,

• poprawa wzajemnej komunikacji pomiędzy samorządem a organizacja-
mi pozarządowymi oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

• tworzenie systemowych rozwiązań, ważnych dla funkcjonowania Miasta 
i jego mieszkańców,

• promowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych, rozwój wolon-
tariatu,

• zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityk pu-
blicznych w Mieście,

• zwiększanie kapitału ludzkiego i społecznego poprzez działania edu-
kacyjne w różnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
zrównoważonego rozwoju,

• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

W roku 2020 współpraca z organizacjami dotyczyła w szczególności zadań 
w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

• działalności charytatywnej,

• ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160 ze zm.),

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
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• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i mło-
dzieży,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

• porządku i bezpieczeństwa publicznego,

• ratownictwa i ochrony ludności,

• promocji i organizacji wolontariatu,

• przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym,

• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa,

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

• rewitalizacji.

W 2020 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w for-
mie finansowej oraz w formie pozafinansowej i polegała m.in. na wspomaga-
niu technicznym, szkoleniowym, materialnym lub finansowym organizacji.

Finansowa forma polegała m.in. na:

• zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach okre-
ślonych w ustawie, w tym  w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym,

• udzielaniu wsparcia organizacjom poprzez oddanie im na preferencyj-
nych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę mienia Miasta na pro-
wadzenie działalności pożytku publicznego,

• udzielaniu pomocy materialnej obejmującej zakup materiałów i usług 
związanych z działalnością organizacji,

• dofinansowaniu wkładów własnych do projektów współfinansowanych 
ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych na terenie 
miasta Kalisza.

W ramach form pozafinansowych w 2020 r. organizowano: doradztwo 
i udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej; obejmowano patrona-
tem Prezydenta Miasta ważniejsze projekty realizowane przez organizacje.  

W 2020 roku na realizację zadań publicznych w ramach Programu współ-
pracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wydało kwotę 
15.668.514,49 zł.
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Program został wprowadzony uchwałą nr XLVI/564/2017 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 30.11.2017 r. w sprawie realizacji pilotażowego projektu pn. „Powrót 
z Bezdomności”.

Celem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezdomnym w powrocie do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszenie liczby 
długotrwale bezdomnych osób na terenie Miasta Kalisza. 

Miasto Kalisz kontynuuje realizację Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bez-
domności” w ramach mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. Łącznie od 
rozpoczęcia Projektu utworzonych zostało 8 mieszkań treningowych, prze-
znaczonych do samodzielnego zamieszkiwania przez osoby bezdomne przy 
wsparciu opiekuna, wskazanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta w Kaliszu, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdom-
ności. 

7.3.10. Program „Powrót z Bezdomności”

Program został wprowadzony uchwałą nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Kaliska Karta Miesz-
kańca”.

Celem programu jest:

• poprawa warunków życia mieszkańców,

• zwiększenie mieszkańcom dostępności do usług publicznych przez po-
szerzenie zakresu ulg w korzystaniu z tych usług,

• umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,

• poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców,

• promocja korzystania ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem od-
ciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych,

• wspieranie dużych rodzin i seniorów oraz kształtowanie ich pozytywne-
go wizerunku.

Program jest elementem polityki społecznej, realizowanej w Kaliszu oraz po-
lityki promocyjnej, mającej na celu zachęcanie osób do osiedlenia się na 
terenie miasta.

W ramach wdrażania Programu Zarządzeniem nr 347/2018 z dnia 30 maja 2018 
roku zostało ustalone logo Programu Kaliska Karta Mieszkańca, Regulamin 
przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz wzór Karty, wzór wniosku 
o wydanie Karty i wzór Deklaracji przystąpienia Partnera do Programu.

W dniu 30.03.2018 r. została zawarta umowa z Kaliskimi Liniami Autobuso-
wymi na wydawanie i personalizację Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz umowa 
z firmą TEROPLAN S.A. na wdrożenie oraz dostarczenie na rzecz Miasta Ka-
lisza usługi FORIS – Karta Miejska polegającej na umożliwieniu wydawania 
i personalizacji kart wydawanych na podstawie ww. Uchwały, wykonanie 
strony administracyjnej, wykonanie strony dla mieszkańców, wykonanie kon-

7.3.11. Program „Kaliska Karta Mieszkańca”
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figuracji centralnego serwera usługi FORIS. Uruchomienie Programu nastą-
piło 22 czerwca 2018 roku.

Kaliska Karta Mieszkańca jest to plastikowa, elektroniczna karta posiadają-
ca indywidualny numer oraz imię, nazwisko i zdjęcie posiadacza. 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 Skar-
bowym w Kaliszu, bez względu na to, czy osiągają dochód, oraz członko-
wie ich rodzin,

• dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym na terenie Miasta 
Kalisza oraz w rodzinach zastępczych z terenu Miasta.

Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Punkcie Kaliskich Linii 
Autobusowych Sp. z o.o., okazanie dowodu osobistego lub innego dokumen-
tu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz przedstawienie pierwszej 
strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwier-
dzeniem złożenia go w I Urzędzie Skarbowym lub UPO.

Wniosek o wydanie można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając 
formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl/kkm.

Posiadacz Karty za jej okazaniem uprawniony jest do korzystania ze zniżek 
wprowadzonych przez Radę Miasta Kalisza oraz Prezydenta Miasta Kalisza  
w spółkach miejskich oraz zniżek i rabatów oferowanych przez inne podmioty 
– Partnerów Programu.

Partnerem Programu może zostać każdy podmiot świadczący usługi na tere-
nie miasta Kalisza, który zawrze pisemne porozumienie o współpracy. Partner 
poprzez podpisanie Porozumienia z Miastemm zobowiązuje się do udzielania 
zniżek uczestnikom Programu na dokonane zakupy towarów bądź usług oraz 
do przestrzegania Regulaminu.

W 2020 r. do Programu przystąpiło 8 Partnerów. W sumie na koniec 2020 roku 
było ich 66. Wydano 3.481 kart (w tym: 1.738 Kaliskich Kart Mieszkańca, 853 
Kaliskich Kart Rodzina 3+, 890 Kaliskich Kart Senior).

Do końca grudnia 2020 r. wydano łącznie 18.223 spersonalizowanych Kali-
skich Kart Mieszkańca. 

Partnerów
łączna liczba Partnerów uczestniczących
w programie „Kaliskiej Karty Mieszkańca”

66

w tym:
+ 1.738 Kaliskich Kart Mieszkańca
+ 853 Kaliskich Kart Rodzina 3+
+ 890 Kaliskich Kart Senior

wydanych Kaliskich Kart Mieszkańca w 2020 r.3.481
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Podstawą działania rady seniorów jest uchwała Nr XXV/300/2016 Rady Miej-
skiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Se-
niorów oraz nadania jej Statutu.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowi-
ska osób starszych (seniorów). Kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań Rady należy:

• współpraca z władzami Miasta Kalisza przy rozstrzyganiu istotnych 
spraw i oczekiwań oraz potrzeb osób starszych,

• przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,

• wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działal-
ności samorządu na rzecz seniorów,

• zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw 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 podej-
mowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług realizowanych na 
rzecz seniorów,

• inicjowanie i organizowanie zadań służących popularyzacji działań Rady.

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

W roku 2020 kontynuowany był – wydawany z inicjatywy Kaliskiej Rady Se-
niorów – Biuletyn dla Seniorów pn. „Kaliski Senior”. Przez cały rok zgodnie 
z ustalonym harmonogramem prowadzony był dyżur członków Rady Senio-
rów– z uwagi na trwający stan epidemii – w formie telefonicznej.

Ponadto przedstawiciele Kaliskiej Rady Seniorów wzięli udział w dwudnio-
wych warsztatach pn. „Bezpieczny i zdrowy senior”, zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniach 7-8 lipca 2020 r.

7.3.12. Kaliska Rada Seniorów

Podstawą działania rady jest uchwała Nr XLII/569/2013 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym, mającym na celu kreowa-
nie współpracy samorządu Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

• opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Kalisza;

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych,

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między orga-
nami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zle-
cania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,

• wskazywanie przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych, doty-
czących opiniowania ofert złożonych w trybie art. 14 ustawy,

• wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorzą-
du z organizacjami,

• podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb do-
tyczących współpracy Miasta Kalisza organizacjami przedłożonymi przez 
Przewodniczącego Rady, bądź na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

Z uwagi na trwający od marca 2020 r. stan epidemii i wprowadzenie obostrzeń 
sanitarnych i ograniczeń i zakazów w swobodzie organizowania spotkań i im-
prez masowych nie zorganizowano „Pikniku NGO” oraz „Gali wolontariatu”.

7.3.13. Kaliska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego
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Rada Sportu Miasta Kalisza została powołana Zarządzeniem nr 766/2019 
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie Zarządze-
nia nr 637/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w spra-
wie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Kalisza oraz 
ustalenia regulaminu jej działania.

Rada Sportu Miasta Kalisza jest powoływana przez Prezydenta Miasta Kalisza 
w drodze zarządzenia, jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w 
sprawach kultury fizycznej, reprezentuje kaliskie środowisko sportowe.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

• strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej,

• projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

• programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szcze-
gólności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w za-
kresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

• projektów uchwał dot. obowiązku tworzenia warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu.

7.3.14. Rada Sportu Miasta Kalisza

Rada Sportu Miasta Kalisza liczy obecnie 7 osób, w tym: przedstawiciel 
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, przedstawiciel reprezen-
tujący klub sportowy zrzeszający osoby niepełnosprawne oraz 5 przedsta-
wicieli klubów sportowych.

Przewodniczącym Rady Sportu Miasta Kalisza jest Błażej Wojtyła, natomiast 
jego zastępcą Mirosław Przybyła.

Funkcję członka Rady można pełnić maksymalnie przez 2 kadencje.

Kadencja Rady Sportu Miasta Kalisza trwa 3 lata.



7.4.1. Fundusze zewnętrzne

W 2020 r. jednostki podległe Miastu Kalisz podpisały umowy o dofinansowanie na 
łączną wartość dotacji wynoszącą 55,98 mln zł. Przedmiotowe wsparcie umożliwia 
realizację na terenie Miasta łącznie 45 projektów o łącznym koszcie całkowitym wy-
noszącym 87,32 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 (obecnie Zarząd Dróg Miejskich), Dom Pomocy Społecznej, czy też 
Filharmonię Kaliską.Szczegółowy wykaz umów o dofinansowanie zawartych w 2020 
roku zawiera poniższa tabela.

7.4. Polityka Rozwoju Miasta

189.500,00

Całkowita
wartość

projektu [zł]

Filharmonia Kaliska

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

150.000,00

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej – nowe inwestycje, nowe możliwości

37.141,47 Filharmonia KaliskaK 18.441,47Piotr Moss – Koncert podwójny na wiolonczelę, fortepian i orkiestrę

32.400,00 Miasto KaliszK 32.400,00Zajęcia klubowe w WTZ

563.519,00 Miasto KaliszK 64.800,00
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

24.354,00 Miasto KaliszK 22.000,00
Wykonanie alejki żwirowo-gruntowej z betonowymi obrzeżami

na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej 24 w Kaliszu

22.200,00 Miasto KaliszK 19.980,00
Zakup sadzonek drzew miododajnych

(lipa drobnolistna 'Rancho' oraz lipa srebrzysta 'Varsaviensis'

183.738,51 Miasto KaliszK 183.738,51
Dotacja dla gmin, które zapewniły lokal mieszkalny kandydatowi

na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta

134.000,00 Miejska Biblioteka
Publiczna

K 94.000,00Z Kalisza do Kamerunu. Śladami Stefana Szolca-Rogozińskiego

5.574.732,60
Miejski Zarząd Dróg

i KomunikacjiK 2.289.583,00Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

2.584.501,69 Miasto KaliszK
150.000,00

+ 1.000.008,00
Budowa boisk przy SP nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu

2.059.915,92
Miejski Zarząd Dróg

i KomunikacjiK 1.027.106,84Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

6.017.379,02 Miasto KaliszK 3.000.000,00Budowa kolektora deszczowego na Osiedlu Tyniec w Kaliszu
na odcinku drogi od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej

556.031,73 Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

K 304.924,73
Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – Droga przy targowisku

(droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania
z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)



811.147,73

Całkowita
wartość

projektu [zł]

Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

650.749,57

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak

1.972.407,30 Miejski Zarząd Dróg
i KomunikacjiK 1.779.880,32Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa

36.200,00
Miejska

Biblioteka PublicznaK 32.300,00Kaliskie ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej

114.250,00
Miejska

Biblioteka PublicznaK 29.250,00Zakup nowości wydawniczych w 2020 roku

3.227.095,74 Miasto KaliszK 3.227.095,74Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2

837.708,40 Miejski Zarząd Dróg
i KomunikacjiK 800.000,00Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Hoża

519.939,41 Miejski Zarząd Dróg
i KomunikacjiK 500.000,00Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska

1.662.111,07
Miejski Zarząd Dróg

i KomunikacjiK 1.200.000,00Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Racławicka

603.617,24 Miasto KaliszK 603.617,24
Wpływ środków na wydatki związane z COVID-19

– prowadzenie obiektu Bulionik + Caritas

5.612.803,75 zł Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

K 3.144.863,85
Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni

w ciągu ul. Rajskowskiej – rozbudowa układu komunikacyjnego miasta

221.701,52 Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

K 37.500,00
Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb: Szczypiorno”  

146.500,00 Filharmonia KaliskaK 74.000,00Letni Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski on-line

195.934,00 Filharmonia KaliskaK 195.934,00Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

128.280,00 Miasto KaliszK 98.000,00Aktywna tablica

33.577,48
Ośrodek Kultury

Plastycznej
„Wieża Ciśnień“

K 27.719,76Od obserwatora do kreatora, czyli jak zostać artystą

108.800,00 Miasto KaliszK 87.040,00
Modernizacja WTZ prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska
poprzez doposażenie w bezpieczny i nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny

919.034,89 Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

K 495.699,38Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa

5.502.896,07 Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

K 1.500.000,00Przebudowa ul. Śródmiejskiej



85.000,00

Całkowita
wartość

projektu [zł]

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Jednostka pozyskująca
dofinansowanie/

realizująca projekt

K

Źródło dofinansowania:
K - środki krajowe

UE - środki UE

68.000,00

Wartość dofinansowania,
wynikająca z umowy
o dofinansowanie [zł]

Wspieraj Seniora

610.152,48 Miejski Ośrodek
Pomocy SpołecznejK 202.363,76Usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych – edycja 2020

10.490,00 Miasto KaliszK 10.490,00
Wniosek o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwacyjne oraz utrzymanie

porządku na grobach i cmentarzach wojennych – badanie stanu technicznego
trumny siedmiu Legionistów oraz badanie pod kątem prawdy historycznej

44.090,44 Dom Pomocy
SpołecznejUE 44.090,44

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

1.102.716,00 Miasto KaliszUE 992.444,40STOP COVID – Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

38.405.194,74 Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji

UE 27.265.000,00
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450

na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I

99.532,41 Miasto KaliszUE 99.532,41
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

162.286,20 Miasto KaliszUE 162.286,20
Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

543.750,00 Miasto KaliszUE 462.187,50
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego

poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego edukację w formie zdalnej

4.045.526,20 Miasto KaliszUE 2.030.601,14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

401.368,00 Miejski Ośrodek
Pomocy SpołecznejUE 401.368,00Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 

1.047.407,00 Dom Pomocy
SpołecznejUE 1.047.407,00Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce

87.276.984,01

41.425.113,02

45.851.870,99

K+UE

K

UE

55.705.445,26

23.200.528,17

32.504.917,09

RAZEM

75.002,00 Miasto KaliszK 60.000,00Dotacja z rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa”

11.050,00 Miejski Ośrodek
Pomocy SpołecznejK 11.050,00Asystent Rodziny 2020
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W 2020 r. realizowano też wiele ciekawych i ważnych dla Miasta przedsię-
wzięć dotowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i UE), których umo-
wy o dofinansowanie podpisano w latach wcześniejszych. Jedne zostały 
w 2020 r. zakończone, realizacja innych winna zakończyć się roku 2021. Wśród 
tych najciekawszych można wymienić następujące projekty:

1. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie in-
westycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (w ra-
mach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Miasto Ka-
lisz zrealizowało trzy projekty o tej samej nazwie – I edycja: okres realizacji: 
01.04.2017 do 30.09.2019, II edycja: okres realizacji: 01.05.2019 do 31.12.2021, 
III edycja: okres realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2022).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020 (Strategia ZIT dla rozwoju AKO).  

Koszt całkowity projektu: I edycja: 1,4 mln zł, II edycja: 2,05 mln zł, III edycja: 
2,28 mln zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny (I edycja: 1,18 mln zł, II edy-
cja: 1,85 mln zł, III edycja: 2,05 mln zł).

Przedmiotem projektów są: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, kursy 
przygotowujące na studia, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla 
uczniów, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, 
szkolenia doskonalące, studia podyplomowe i praktyki zawodowe dla na-
uczycieli, doposażenie szkolnych pracowni, tworzenie sieci współpracy. Pla-
cówki kształcenia zawodowego, uczestniczące w projektach to: Zespół Szkół 
Samochodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hote-
larskich w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 

W powyżej opisanych trzech projektach łącznie udział weźmie ok. 650 
uczniów i ok. 120 nauczycieli, kształcących się i uczących na kierunkach 
o największym potencjale rozwojowym, strategicznym dla województwa 
wielkopolskiego. Projekty są komplementarne i wykorzystują infrastrukturę 
wytworzoną w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. 

Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

2. „Kalisz – kurs na rewitalizację” (okres realizacji: od 01.04.2019 do 30.09.2021). 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. 

Koszt całkowity projektu: 14,43 mln zł

Dotacja bezzwrotna: 9,69 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

• utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Ka-
liszu, tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, któ-
ra łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców;

• przebudowę ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu sa-
mochodowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie 
standardu przestrzeni ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu;

• rewaloryzację Plant Miejskich – teren Plant ma stać się przestrzenią 
atrakcyjną dla mieszkańców poprzez utworzenie strefy odpoczynku oraz 
spędzania wolnego czasu (w zakresie rzeczowym zadania uwzględniono 
m.in. nasadzenia roślin o wielopoziomowym układzie, przeprojektowanie 
układu komunikacyjnego wraz z wymianą istniejącej nawierzchni, prze-
budowę oświetlenia, montaż małej architektury);

• przebudowę i adaptację lokalu przy ul. Babina 1 w Kaliszu na „Cen-
trum Organizacji Pozarządowych”, w którym zmodernizowane lokale słu-
żą organizacjom pozarządowym, staną się miejscem spotkań, szkoleń 
oraz warsztatów, kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale 
i ogółu Kaliszan;

• przebudowę i adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu na 
„Akcelerator Kultury”, który pozwoli na wyrównanie szans związanych 
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z dostępem do usług kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Jest to również nowa 
na mapie Kalisza przestrzeń służąca rozwojowi potencjału turystycznego, 
przemysłów kreatywnych i kultury;

• przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu na „Dom 
Sąsiedzki”, w którym organizowane są już zarówno wydarzenia dla miesz-
kańców, jak i z ich inicjatywy.

3. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” (okres realizacji: od 13.11.2018 do 
18.12.2020).

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źró-
deł energii.

Koszt całkowity projektu: 7,32 mln zł  

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5,73 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował zadania inwestycyjne polegające na 
dostawie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 
tj. paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Instalacje zostały 
zamontowane w niespełna 400 lokalizacjach rozproszonych na terenie ca-
łego Miasta Kalisza. Przedsięwzięcie, w zakresie instalacji paneli fotowolta-
icznych oraz kolektorów słonecznych, służyć będzie produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, 
skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię elektrycz-
ną (ogniwa PV) oraz za paliwa (kolektory słoneczne), a także uzyskaniem 
efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery gazów cieplar-
nianych.

Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, spowodowaną pandemią wi-
rusa COVID-19, Miasto Kalisz zrealizowało także projekty:

4. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawo-
dowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego edukację 
w formie zdalnej” (okres realizacji: od 23.11.2020 do 31.12.2020) 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020. Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształ-
cenie zawodowe młodzieży. 

Koszt całkowity projektu: 543,75 tys. zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 462,19 tys. zł 

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 145 laptopów z oprogramowa-
niem oraz zestawami słuchawkowymi, które przekazane zostały do Zespołu 
Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ze sprzętu korzy-
stać będzie łącznie 121 uczniów oraz 24 nauczycieli. Projekt umożliwia uczniom 
i nauczycielom mającym trudności w dostępie do sprzętu komputerowego 
równy dostęp do edukacji oraz efektywne kształcenie w okresie nauki zdalnej.

5. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” (okres realizacji: od 30.04.2020 do 30.10.2020)

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt całkowity projektu: 99,53 tys. zł 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 99,53 tys. zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 159 tabletów, 159 słuchawek 
z mikrofonem oraz ubezpieczenie ww. sprzętu. Wsparciem zostało objęte 25 
szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz, które w związku z wprowadzeniem 
zdalnego systemu nauczania zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu sprzęt 
wśród uczniów/uczennic.
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4. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawo-
dowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego edukację 
w formie zdalnej” (okres realizacji: od 23.11.2020 do 31.12.2020) 

Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2014-2020. Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształ-
cenie zawodowe młodzieży. 

Koszt całkowity projektu: 543,75 tys. zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 462,19 tys. zł 

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 145 laptopów z oprogramowa-
niem oraz zestawami słuchawkowymi, które przekazane zostały do Zespołu 
Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ze sprzętu korzy-
stać będzie łącznie 121 uczniów oraz 24 nauczycieli. Projekt umożliwia uczniom 
i nauczycielom mającym trudności w dostępie do sprzętu komputerowego 
równy dostęp do edukacji oraz efektywne kształcenie w okresie nauki zdalnej.

5. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” (okres realizacji: od 30.04.2020 do 30.10.2020)

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt całkowity projektu: 99,53 tys. zł 

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 99,53 tys. zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 159 tabletów, 159 słuchawek 
z mikrofonem oraz ubezpieczenie ww. sprzętu. Wsparciem zostało objęte 25 
szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz, które w związku z wprowadzeniem 
zdalnego systemu nauczania zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu sprzęt 
wśród uczniów/uczennic.

6. „#zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (okres re-
alizacji: od 23.07.2020 do 23.01.2021)

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt całkowity projektu: 162,29 tys. zł

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Społeczny: 162,29 tys. zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 71 laptopów. Wsparciem zostało 
objęte 26 szkół, które w związku z wprowadzeniem zdalnego systemu na-
uczania, zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu sprzęt wśród uczniów, w tym 
uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).
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W 2020 r. intensywnie inwestowano w rozwój miasta. Realizowane były za-
dania z zakresu Budżetu Obywatelskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz jednoroczne.

7.4.2. Inwestycje

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 (WPF)

KWOTA: 2.564.501,89 zł

W ramach zadania podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na do-
finansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji w wysokości 
150.000 zł. Ponadto Miasto otrzymało 9.691,67 zł jako wsparcie finansowe od 
PWiK oraz 1.008.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ra-
mach zadania wykonano: bieżnię i skocznię wzwyż o nawierzchni poliureta-
nowej, skocznię w dal  o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano łapacze 
piasku, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz 
streetballa o nawierzchni akrylowej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni 
poliuretanowej, trybuny i chodniki.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 17

KWOTA: 375.674,00 zł

W 2020 r. zakończono prace związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 17. 
Roboty obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, demontaż ściennych 
okładzin ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż 
okładzin ściennych. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i parapety oraz do-
starczono gabloty i tablice informacyjne.

zadań79

35.638.316,30 zł

łączna kwota
za realizację zadańZADANIA ZAKOŃCZONE
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Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami 
terenowymi 

KWOTA: 138.512,76 zł

W ramach zadania wykonano schody terenowe drewniane prowadzące do 
wschodniej skarpy w kierunku jeziora oraz nawierzchnię pod stanowiska dla węd-
karzy (plaży piaszczystej) od strony skarpy wschodniej, uporządkowano teren. 

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11

KWOTA: 788.782,97 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę boiska wielofunkcyjnego (boiska 
do gry amatorskiej m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki).

Zakres rzeczowy obejmował również m.in.: budowę skoczni do skoku w dal, 
wykonanie 4 torowej bieżni prostej  o długości 40 m, budowę skoczni do sko-
ku w dal, budowę piłkochwytów i ogrodzenia, wykonanie chodników, wyko-
nanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników, dostawę i montaż małej 
architektury i wyposażenia sportowego.

Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przed-
szkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a

KWOTA: 152.802,90 zł

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonano moderniza-
cję ogrodzenia.

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należą-
cego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopalisko-
wa 45 (BO)(WPF)

KWOTA: 247.493,94 zł 

W ramach realizacji zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażo-
we, wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k, nowe 
posadzki i podłogi na poddaszu, częściową wymianę oraz montaż nowej 
stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie po-
mieszczeń, roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na podda-
szu wraz z białym montażem, wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz 
z montażem nowych grzejników, zabezpieczenia nowych grzejników, wyko-
nanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, 
gniazdowej oraz LAN na poddaszu, oznakowanie budynku znakami bezpie-
czeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice, dostawę i montaż tablicy 
z logo „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”.
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Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)

KWOTA: 3.601.504,63 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę lewostronnego wału przeciwpo-
wodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowo-
dziowego głównego koryta Prosny w Parku Miejskim, prace obejmowały: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z wa-
łem zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 

• rozbiórkę zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni 
na koronie,

• demontaż latarni parkowych, barier ochronnych i innych obiektów małej 
architektury,

• wykoszenie skarp z traw i porostów,

• zdjęcie wierzchnicy ze skarp,

• częściową rozbiórkę korpusu wału – warstwa około 0,60÷0,80 m,

• mechaniczne dogęszczenie korpusu wału do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60,

• uszczelnienie wału i podłoża ścianką szczelną PVC,

• uformowanie górnej warstwy korpusu wału wraz z zagęszczeniem,

• profilowanie i plantowanie skarp i korony,

• wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie zgodnie z zaleceniami 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

• humusowanie i obsiew skarp,

• montaż latarni, barierek, ławek i koszy na śmieci,

• uporządkowanie terenu.

W wyniku podjętych prac przebudowano lewostronny wał przeciwpowo-
dziowy Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m oraz prawostronny wał 
przeciwpowodziowy głównego koryta Prosny o długości 592 m.
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Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpiecza-
jące (WPF)

KWOTA: 573.571,00 zł

W ramach zadania w 2020r. wykonano prace zgodnie z zakresem rzeczowym. 

Etap I (prace zewnętrzne):

• prace rozbiórkowe,

• przełożenie nawierzchni z kostki brukowej,

• odnowienie schodów wejściowych,

• wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odwodnienie budyn-
ku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu),

• wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów 
i większych szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków 
w spoinie),

• remont dachu (wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu bla-
chą, remont kominów, wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych),

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) 
oraz konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych elementów,

• remont elewacji budynku, 

• wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, mo-
dernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja przywoławcza dla niepeł-
nosprawnych),

• zagospodarowanie terenu i odtworzenie zieleni.

Etap II (prace wewnętrzne):

• wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji mechanicznej, kli-
matyzacji, instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umy-
walek, kranów, misek ustępowych, grzejników),

• instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i tablica roz-
dzielcza, instalacja zasilania gniazd i urządzeń, instalacja oświetlenia, instalacja 
wyrównawcza, pomiary i badania, instalacja LAN, instalacja alarmowa SSWiN),

- prace wewnętrzne (demontaże, odnowienie istniejących ścian, remont po-
sadzek gresowych, renowacja schodów drewnianych, naprawa balustrad, 
wymiana zabudowy schowków na poddaszu).
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Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpoża-
rowych (WPF)

KWOTA: 851.445,51 zł

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 r. 

Zakres robót obejmował m.in.:

• wykonanie drogi pożarowej, 

• wykonanie wyjścia z 2. klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika, 

• wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych, 

• wykonanie obudowy klatek schodowych i korytarzy, 

• wykonanie oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku,

• wykonanie oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające), 

• wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym 
zamurowaniem/przebudową otworów,

• wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych, 

• montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnicy wyłączenia 
pożarowego, 

• wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodo-
wych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrów-
nawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji ochrony przed 
przepięciami, 

• wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa, 

• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawa i montaż ga-
śnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.

Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

KWOTA: 43.043,03 zł

W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” przy ul. Serbinowskiej 5a. 
Zamontowano kamery do monitoringu na terenie Zielonego Miejsca Od-
poczynku mieszczącego się w Sulisławicach przy ul. Powstańców Śląskich; 
dostarczono zestaw do piłki siatkowej plażowej oraz cztery ławki i kosze na 
śmieci na Gronach.

Zakup i dostawa lamp oświetleniowych – Park Miejski

KWOTA: 125.995,42 zł

W 2020 r. w ramach zadania zamontowano 30 sztuk kompletnych latarni 
parkowych w Parku Miejskim.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)

KWOTA: 1.362.090,98 zł

Zakres rzeczowy obejmował  m.in.:

• w branży budowlanej: rozbiórkę budynku mieszkalnego, przeniesienie ist-
niejącego placu zabaw, rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6, rozbudowę 
budynku SP nr 6, w zakres którego wchodzi wykonanie: fundamentów, murów 
fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian działowych, posadzek, montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji termicznej, tynków ze-
wnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych;

• w branży elektrycznej: demontaż instalacji, zasilanie budynku, moderniza-
cję rozdzielnicy głównej, wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę 
RGppoż, wykonanie rozdzielnic obiektowych, wykonanie instalacji oświetle-
nia podstawowego i awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 
i zasilania urządzeń, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wy-
konanie instalacji uziemnienia i odgromowej, wykonanie instalacji ochro-
ny przeciwporażeniowej, wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami, 
wykonanie instalacji tras kablowych, wykonanie instalacji sieci strukturalnej 
oraz tablic multimedialnych;

• w branży sanitarnej: demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitar-
nej i wody w łazienkach, demontaż części istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż, montaż in-
stalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach, 
montaż instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji centralnego ogrze-
wania, montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu, połą-
czenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi, montaż gaśnic wraz 
z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż.
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Kalisz – Kurs na rewitalizację – Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządo-
wych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Ka-
lisz – kurs na rewitalizację” [zadanie zakończone]

KWOTA: 4.005.932,02 zł

Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Babina 1 w Kaliszu na „Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych”, w którym zmodernizowane lokale służyć będą 
organizacjom pozarządowym, staną się miejscem spotkań, szkoleń oraz 
warsztatów, kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale i ogółu 
kaliszan. W 2020r. zakończono realizację zadania. Wykonana została doku-
mentacja projektowa oraz roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym, izolacja 
przeciwwilgociowa podposadzkowa, wymiana instalacji elektrycznej, insta-
lacji teletechnicznej oraz oświetlenia, instalacja klimatyzacji, wymiana insta-
lacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, wewnętrz-
na instalacja gazowa wraz z dostawą i montażem nowego kotła gazowego 
dwufunkcyjnego), montaż misek ustępowych, umywalek wraz z bateriami 
umywalkowymi, pisuarów oraz wyposażenie dla niepełnosprawnych, wy-
miana podłóg, wykonanie tynków, ścianek działowych, malowanie, montaż 
przesuwnych ścian szklanych.

W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomiesz-
czeń Centrum.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy 
Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Miesz-
kańców [zadanie zakończone]

Zadanie to pozwoli na wyrównanie szans związanych z dostępem do usług 
kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z obszaru rewitalizacji. Jest to również nowa na mapie Kalisza przestrzeń słu-
żąca rozwojowi potencjału turystycznego, przemysłów kreatywnych i kultury. 
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty 
budowlane, w tym m.in.: wymiana podłoża i posadzki, ściany i ścianki działo-
we, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, izolacja stropów, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i impregnacja dachu, malowanie 

tynków zewnętrznych, mała architektura (kwietniki, gazony, ławki i stojaki na 
rowery), demontaż instalacji sanitarnej, montaż kanalizacji sanitarnej, mon-
taż instalacji wodociągowej, montaż dwufunkcyjnego kompaktowego wę-
zła cieplnego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji 
mechanicznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, montaż instalacji CCTV, montaż instalacji sygnalizacji 
włamania, montaż instalacji RTV, montaż sceny wraz z oświetleniem i nagło-
śnieniem (system audio i video). 

W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomiesz-
czeń Akceleratora.

Roboty budowlane zostały zakończone, w 2021 roku zaplanowano dostawę 
oraz montaż pieca do wypalania ceramiki.
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W 2020 roku zostało podpisane wiele umów, na realizacje inwestycji, których 
zakończenie zaplanowano na 2021 r. należą do nich m.in.:

Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicz-
nego Przedszkola nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 | KWOTA: 386.031,82 zł

Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na 
potrzeby nauki zawodu (WPF) | KWOTA: 283.101,32 zł

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu | KWOTA: 
695.965,48 zł

Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni | KWOTA: 313.413,85 zł

Bulwary nad Prosną | KWOTA: 135.300,00 zł

Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) | 
KWOTA: 3.017.379,02 zł

Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej | KWOTA: 125.282,80 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice | KWOTA: 
393.742,70 zł

Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu | 
KWOTA: 510.369,77 zł

Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekre-
acyjnego „Płuca Kalisza” | KWOTA: 103.443,00 zł

zadań48

49.215.867,77 zł

planowane wydatki
na realizację zadań ZADANIA 

W TRAKCIE REALIZACJI

Kalisz – Kurs na rewitalizację – Rewaloryzacja Plant Miejskich [zadanie 
w trakcie realizacji]

KWOTA: 2.492.760,63 zł

Teren plant ma stać się przestrzenią atrakcyjną dla mieszkańców poprzez 
utworzenie strefy odpoczynku oraz spędzania wolnego czasu. W 2020 r. 
podpisano umowę na realizację zadania i wykonano: znaczną część prac 
rozbiórkowych i ziemnych, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz prze-
sadzenia, część nasadzeń, elementy instalacji nawodnienia, częściową do-
stawę i montaż elementów małej architektury, rozbiórkę oświetlenia.

Kalisz Kurs na rewitalizację – Utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiej-
skiej oraz ul. Zamkowej [zadanie w trakcie realizacji]

KWOTA: 3.545.244,38 zł

Utworzenie woonerfu w obszarze ul. Śródmiejskiej oraz ul. Zamkowej w Kaliszu, 
tj. strefy uspokojonego ruchu o wysokich walorach estetycznych, która łączy 
funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Przebudo-
wa ul. Piskorzewskiej w Kaliszu poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, 
przywrócenie ładu przestrzennego oraz podniesienie standardu przestrzeni 
ulicy z zachowaniem jej oryginalnego wyglądu. W ramach zadania w 2019 r. 
podpisano umowę na realizację zadania, w 2020 r. wykonano dokumenta-
cję projektową oraz w 90% roboty nawierzchniowe w ul. Piskorzewskiej oraz 
rozpoczęto prace nawierzchniowe dot. ul. Zamkowej, wykonano odcinek od 
ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego, a w przypadku ul. Śródmiejskiej wykonano 
odcinek od mostu Kamiennego do ul. Narutowicza. 
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7.4.3. Inwestycje drogowe (MZDiK)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu to jednostka budżetowa m. Kalisza, 
której głównym zadaniem jest pełnienie w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza 
obowiązków zarządcy dróg publicznych w zakresie zgodnym z zapisami usta-
wy o drogach publicznych, oraz do końca 2020 r. pełnienie funkcji organiza-
tora transportu zbiorowego na terenie gminy zgodnie z ustawą o publicznym 
transporcie drogowym. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu administru-
je i zapewnienia właściwy stan techniczny dróg i ulic zlokalizowanych w gra-
nicach administracyjnych Miasta Kalisza w szczególności dróg: krajowych 
(dł. 20,886 km), wojewódzkich (dł. 9,569 km), powiatowych (dł. 88,185 km), gmin-
nych (dł. 199,417 km) wraz z obiektami inżynierskimi – (mosty i wiadukty 34 szt.). 
W gestii MZDiK znajduje się łącznie około 317,92 km dróg, ok. 55 km dróg ro-
werowych zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i poza nimi, 533 skrzy-
żowań w tym 50 sterowanych sygnalizacją świetlną część sygnalizacji objęta 
Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.

Jednostka dba o to, aby Kalisz dysponował sprawną i bezpieczną infrastruk-
turą komunikacyjną spełniającą wymogi zrównoważonego rozwoju i realizują-
cą potrzeby wszystkich mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. MZDiK 
Podejmuje działania w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury, budowy 
nowych dróg i ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, planowania i lokali-
zowania nowych ciągów komunikacyjnych, opracowywania projektów kon-
cepcyjnych oraz projektów budowlanych, na podstawie których prowadzone 
są prace budowlane. Ponadto, podejmowane są działania mające na celu 
ochronę środowiska obejmujące: budowę urządzeń podczyszczających na 
wylotach kanałów deszczowych, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowe-
go, urządzania zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie ulic. W gestii MZDiK 
jest także organizacja i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania.

W roku 2020 realizowano zadania inwestycyjne przewidziane w Budżecie 
Miasta Kalisza na 2020 r., zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego oraz 
zadania wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza 
na lata 2019-2038. Działania podejmowane przez Miejski Zarząd Dróg i Ko-
munikacji w Kaliszu w 2020 roku wynikają z zapisów miejskich programów 
i strategii w szczególności ujętych w:

- „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza” przy-
jętym Uchwałą nr XLI/551/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopa-
da 2013 r.,

- „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą 
nr XXXIV/450/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.,

- „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 
2017-2020” przyjętym Uchwałą nr XLIII/526/2017 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 28 września 2017 r.,

- „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza” zmienionym Uchwałą 
nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.,

- „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
Miasta Kalisza” przyjętym Uchwałą nr XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kali-
sza z dnia 27 kwietnia 2017 r.,

- „Programie ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz” 
przyjętym Uchwałą nr IX/167/19 Semiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 czerwca 2019 r.,

- „Aktualizacji programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 
oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan 
działań krótkoterminowych w zakresie pyłów” przyjętej Uchwałą nr IX/165/19 
Semiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
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Inwestycje zrealizowane przez MZDiK w roku 2020 

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od 
„Rogatki” do granic miasta Kalisza - etap I (WPF)
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót bu-
dowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto zawarto umowę na 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad 
prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania. Umowne za-
kończenie robót budowlanych: 15.10.2021 r. 

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: nowej jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobu-
sowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów 
i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, 
wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnaliza-
cję świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, 
usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. 

Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków 
UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w wysokości 27.265.000,00 zł. W 2020 r. w budżecie Miasta 
Kalisza na realizację zadania zabezpieczono kwotę 13.186.851,14 zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego (WPF)

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz 
dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej 
w zakresie wykonania zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wyko-
nawcę robót oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto 
stosowne umowy oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Z uwagi 
na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie 
realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020 r. 

Wydatkowano kwotę 3.555.265,23 zł. Na realizację zadania Miasto Ka-
lisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 
2.289.583,00 zł.

Przebudowa ul. Śródmiejskiej

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót bu-
dowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Trwają 
prace budowlane. Planowane zakończenie robót w I połowie 2021 r.  

Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki 
do Mostu Kamiennego. W wyniku prowadzonych robót budowlanych po-
wstanie nowa, bitumiczna nawierzchnia jezdni. Chodniki, ścieżka rowerowa, 
miejsca postojowe, zatoka autobusowa zyskają nową nawierzchnię z płyt 
kamiennych oraz z kostki kamiennej. W celu podczyszczenia wód opado-
wych i roztopowych przed wylotami kanalizacji deszczowej do Kanału Rypin-
kowskiego (od strony Rogatki oraz od strony Mostu Kamiennego) planowa-
ne jest zamontowanie separatorów substancji ropopochodnych. Przestrzeń 
pasa drogowego zostanie zagospodarowana zielenią oraz wyposażona 
w małą architekturę: ławki, stojaki rowerowe oraz donice z zielenią.       

Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, 
w 2020 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofi-
nansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. Wydatkowano kwotę 
4.502.896,07 zł.

Budowa ul. Głogowskiej (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF) 

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę 
robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Zadanie zostało zakoń-
czone i odebrane w 2020 r. W ramach zadania, na odcinku od ul. Grunwaldz-
kiej do ul. Smolnej wykonano nową jezdnię bitumiczną, chodniki z płyt be-
tonowych, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesje z płytek betonowych, 
odwodnienie oraz energooszczędne oświetlenie LED. Wydatkowano kwotę 
676.101,04 zł.
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Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

Roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania 
zrealizowano przebudowę odcinka ulicy o łącznej długości 616 m, obejmują-
cą swoim zakresem wykonanie:

• nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, prawostronnego chodnika z płyt be-
tonowych, zjazdów na posesje z płytek betonowych, miejsc postojowych, 

• uzupełnienia kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie dodatkowych 
wpustów deszczowych oraz  renowacji istniejącego kanału deszczowego,

• nowego oświetlenia ulicznego w energooszczędnej technologii LED wraz 
z doświetlaczami przejść dla pieszych,

• wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul Braci Niemojowskich,

• nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz aktywnych znaków 
pionowych na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Żwirki 
i Wigury z ul. Braci Niemojowskich.     

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.027.106,84 zł, co stanowi 
55,68% wydatków kwalifikowalnych. Wydatkowano kwotę 2.059.915,92 zł.

Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece 
Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej – rozbudowa układu komunikacyj-
nego miasta 

Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót bu-
dowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. W wy-
niku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowla-
nych. Stosowna umowa została zawarta w dniu 28.12.2020 r., natomiast plac 
budowy przekazano wykonawcy w dniu 29.12.2020 r. Zakończenie robót bu-
dowlanych planowane jest na koniec 2021 r. 

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 3.144.863,85 zł. W 2020 r. w budżecie Miasta Ka-
lisza na realizację zadania zabezpieczono kwotę w wysokości 2.850.000,60 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy tar-
gowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania 
z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót bu-
dowlanych oraz zawarto stosowaną umowę. Prace budowlane w toku. 
Z uwagi na konieczność wyznaczenia przedmiotową drogą osiedlową tym-
czasowych objazdów na czas wyłączenia z ruchu odcinka ul. Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, doszło do zmian w założonym harmonogramie prac. 
Możliwość prowadzenia robót determinował harmonogram prac związanych 
z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. Planowany termin zakończenia robót – połowa 2021 r. 
Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w kwocie 304.924,73 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, w 2020 r. 
zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. 
Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. Wydatkowano kwotę 347.855,73 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Górnoślą-
ska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu) 

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wy-
konano nowe nawierzchnie z płyt betonowych: chodnika, drogi manewrowej 
oraz 9 miejsc postojowych. Wydatkowano kwotę 145.392,46 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Kwiatów Polskich 

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wyko-
nano ciąg pieszo-jezdny o długości 132 m i nawierzchni z płyt betonowych, 
wybudowano kanalizację deszczową, uzupełniono oświetlenie. Wydatko-
wano kwotę 474.121,73 zł.
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Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa 

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania 
wykonano nową nawierzchnię jezdni z płyt betonowych, chodniki z płyt be-
tonowych, wybudowano kanalizację deszczową. Realizacja zadania zosta-
ła dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
495.699,38 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, w 2020 r. zlecono wykonanie ta-
blicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastą-
pił w styczniu 2021 r. Wydatkowano kwotę 918.892,49 zł. 

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Hoża

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu wykonał we własnym zakresie 
aktualizację dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 
W II połowie roku, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wyko-
nawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane. Zgodnie 
z wytycznymi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na-
wierzchnie jezdni wykonano ze staroużytecznej kostki granitowej. Nawierzch-
nia chodnika wykonana zastała z płyt betonowych z opaskami wykonanymi 
z drobnej kostki granitowej. Ponadto wykonano renowację kanału deszczo-
wego, przebudowano oświetlenie uliczne na energooszczędne typu LED. 

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, 
w 2020 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofi-
nansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. Wydatkowano kwotę 
837.708,40 zł.     

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska 
(sięgacz ul. Serbinowska 3 – Cmentarz Żydowski)

Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, no-
wych chodników o nawierzchni z płyt betonowych, miejsc postojowych z płyt 
betonowych. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Komisyjny 
odbiór robót nastąpi w 2021 r. po sporządzeniu przez wykonawcę i przekaza-
niu Zamawiającemu wymaganej dokumentacji powykonawczej. 

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Zgodnie z wymaga-
niami RFIL, w 2020 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu 
ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. Wydatkowa-
no kwotę 472.538,73 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (na 
odcinku aleja Wojska Polskiego – ul. Szewska)

W 2019 r. złożono wniosek o decyzję ZRID. W 2020 r. w oparciu o  upoważnienie 
Ministra Infrastruktury, Prezydent Miasta Kalisza udzielił zgody na odstępstwo 
od warunków  technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowa-
nie dla przyjętych rozwiązań projektowych. W II połowie 2020 r. w wyniku po-
stępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz 
branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. 
Prace budowlane w toku. Planowany termin zakończenia prac 31.03.2021 r. 

Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych w kwocie 1.779.880,32 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, 
w 2020 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofi-
nansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. Wydatkowano kwotę 
1.096.049,46 zł.

Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Racławicka 

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót 
budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej na-
wierzchni jezdni, nowych chodników o nawierzchni z płyt betonowych, zjaz-
dów na posesje z płyt betonowych, wybudowanie kanalizacji deszczowej. 
Prace zostały zakończone w dniu 29.01.2021 r.  

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł. Zgodnie z wyma-
ganiami RFIL, w 2020 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu 
ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021 r. 

Wydatkowano kwotę 1.662.111,07 zł.
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Ponadto: 

- w ramach programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych wykonano 
nową drogę dojazdową do budynków 4a, 4b, 6, 6a przy ul. Korczak,
- zakupiono i zamontowano na terenie miasta 9 nowych wiat przystankowych.

Zadania zrealizowane w 2020 roku przewidziane do wykonania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego w poprzednich latach

- Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec
Dokumentacja projektowa została opracowana przez MZDiK we własnym za-
kresie. Prace zostały zakończone oraz odebrane w 2020 r. W ramach zadania, 
na długości 400 m wykonano chodnik z płyt betonowych. Zadanie zrealizowa-
no przy udziale środków Miasta Kalisza w wysokości 88.218,03 zł oraz środków 
przekazanych przez Sołectwo Dobrzec w wysokości 13.880,00 zł. Łącznie wy-
datkowano kwotę 102.098,03 zł.   

- Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Dokumentacja projektowa została opracowana przez MZDiK we własnym zakre-
sie. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane w 2020 r. W ramach zada-
nia wykonano poszerzenie pobocza na odcinku o dłości 123 m. Wydatkowano 
kwotę 59.974,57 zł. 

- Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie 
ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13
Dokumentacja projektowa została opracowana przez MDiK we własnym za-
kresie. Zadanie zostało zakończone oraz odebrane w 2020 r. W ramach za-
dania wykonano: przebudowę jezdni na skrzyżowaniu dróg osiedlowych o na-
wierzchni z płyt betonowych, stanowiska postojowe, chodniki o nawierzchni 
z płyt betonowych, utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej, ram-
pę dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej, uzupełnienie ka-
nalizacji deszczowej. Wydatkowano kwotę 174.844,00 zł.

- Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznań-
ska 31 i Poznańska 37
Dokumentacja projektowa została opracowana przez MZDiK. Prace budow-
lane zostały zakończone i odebrane w 2020 r. W ramach zadania wykonano 
drogę manewrową oraz 9 miejsc postojowych, uzupełniono odwodnienie. 
Wydatkowano kwotę 128.132,07 zł.

Ponadto w roku 2020 prowadzone były prace projektowe przygoto-
wawcze dla następujących zadań pn.:

• połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF),
• połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
• rozbudowa ul. św. Michała i ul. Dobrzeckiej,
• remont Mostu Trybunalskiego,
• przebudowa ul. Kościuszki,
• przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
• przebudowa ul. Wykopaliskowej,
• rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej.
• przebudowa sygnalizacji świetlnej – ul. Bankowa – al. Wolności – ul. Sukien-
nicza,
• przebudowa ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej,
• usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa – 
Operator S.A.,
• budowa ul. Racławickiej,
• przebudowa pl. J. Kilińskiego, pl. J. Pawła II, pl. św. Józefa,
• przebudowa ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej,
• uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, 
Skalmierzyckiej, Polnej,
• budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogą 
osiedlową biegnącą przy Kościele św. Piotra i Pawła,
• przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Głogowskiej 
do ul. Karpackiej,
• budowa ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Śnieżnej 30,
• przebudowa ul. Lipowej,
• budowa ul. Budziszyńskiej.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg w 2020 r. wyniosły 9.248.551,66 zł, 
z czego na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 3.592.406,50 zł. W ra-
mach wydatków bieżących budżet obywatelski stanowi kwotę 174.844,00 zł. 

Wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej, rekompensatę dla Kali-
skich Linii Autobusowych Sp. z o.o. wyniosły w 2020 r. 18.756.677,76 zł. 

Wydatki majątkowe w 2020 r. wyniosły 34.964.691,87 zł, z czego na wydatki nie-
wygasające przeniesiono kwotę 22.446.572,57 zł.
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Środki UE w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki”
do granic miasta Kalisza – etap I

źródło dofinansowania

27.265.000,00 zł

37.500,00 zł

kwota

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych uzyskana na zadania realizowane w roku 2020

nazwa zadania

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

Środki budżetu Województwa Wielkopolskiego 
przeznaczone  na prace związane z ochroną,

rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych

1.027.106,84 złPrzebudowa ul. Żwirki i Wigury

40.995.307,69 złRAZEM

Fundusz Dróg Samorządowych

3.144.863,85 złRemont ul. Rajskowskiej wraz  z mostem na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej Fundusz Dróg Samorządowych

2.289.583,00 złBudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Rezerwa subwencji ogólnej

1.500.000,00 złPrzebudowa ul. Śródmiejskiej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

1.200.000,00 złProgram budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Racławicka Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

500.000,00 zł
Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Serbinowska

(sięgacz ul. Serbinowska 3 – cmentarz Żydowski) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

1.779.880,32 złProgram budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa
(odcinek al. Wojska Polskiego – ul. Szewska)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

495.699,38 złProgram budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

800.000,00 złProgram budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Hoża Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

650.749,57 złProgram budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Korczak
(dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   

304.924,73 zł
Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – droga przy targowisku

(droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania
z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza (GPR), został przyjęty uchwałą 
Nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r., a następnie zmie-
niony uchwałą Nr XLIX/657/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. 
Program został opracowany zgodnie z art. 14 i następne ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji. Program jest odpowiedzią na problemy 
zdiagnozowane w obszarze zdegradowanym.

Krótkie omówienie założeń i celów:
Założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie procesu wy-
prowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który powi-
nien być prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane te-
rytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. GPR jest dokumen-
tem, na podstawie którego prowadzony jest proces rewitalizacji. Kluczowym 
elementem programu rewitalizacji jest opis wizji stanu obszaru (chodzi o ob-
szar 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 przeprowa-
dzeniu rewitalizacji, który brzmi: „Zadowoleni mieszkańcy realizujący swoje cele 
i marzenia w przyjaznej i estetycznej przestrzeni”. Wizja ta ma zostać wdrożo-
na poprzez realizację celów rozwojowych i kierunków działań. W GPR przyjęto 
czteropoziomowy hierarchiczny układ celów. Cel główny to wizja rozwoju opi-
sana jak wyżej. Kolejno na niższym poziomie hierarchicznym określone zosta-
ły następujące cele strategiczne, które odpowiadają na zdiagnozowane na 
obszarze zdegradowanym problemy:

1. Ograniczenie skali problemów społecznych 
Jest kluczowym kierunkiem związanym z odnową obszaru zdegradowanego. 
Rewitalizacja to proces, który w swej istocie dąży do rozwiązania lub zmi-

7.4.4. Gminny Program Rewitalizacji nimalizowania skali problemów społecznych. Ma on bezpośredni związek 
z ustaleniami diagnostycznymi, które potwierdzają dużą skalę problemów 
społecznych na tym obszarze, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestęp-
czość, niski poziom wyników edukacyjnych wśród dzieci, niski poziom uczest-
nictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

2. Wzmocnienie potencjału gospodarczego
Realizacja tego celu ma przeciwdziałać takim problemom jak ekspansja 
centrów handlowych (powodująca problemy małego rodzimego handlu), 
niewielka liczba turystów (oddziałująca negatywnie na sektor usług hote-
lowych, gastronomicznych), niskie płace, zła kondycja lokalnych przedsię-
biorstw i brak inwestycji.

3. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej 
Główne przestrzenie publiczne miasta (Główny Rynek, ulice w śródmieściu, 
Park Miejski, nabrzeża rzeki Prosny, planty) mają ogromny potencjał, ale zo-
stały w ostatnich latach bardzo zaniedbane. Przestrzeń publiczna wysokiej 
jakości jest kluczowym elementem budowania więzi międzyludzkich i wspól-
nej świadomości i dumy lokalnej z jednej strony oraz atrakcyjności turystycz-
nej, popytu na usługi hotelowe i gastronomiczne – z drugiej strony.

4. Poprawa funkcjonowania systemu transportowego
Sprawy transportu indywidualnego, ruchu samochodowego są szczególnie 
dotkliwe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Skala ruchu samochodo-
wego w mieście wykracza poza przeciętne wartości wskaźników dla miast 
subregionalnych. Znaczna część tego ruchu koncentruje się na obszarze re-
witalizacji, co negatywnie wpływa na stan techniczny zabytkowej zabudo-
wy, na przestrzeń, zaburza bowiem jej funkcjonalny charakter („salon mia-
sta”) oraz generuje duże zanieczyszczenie powierza. Skala tego problemu 
wymaga radykalnej interwencji.

5. Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa
Na obszarze zdiagnozowano poważne problemy techniczne zabudowy 
i problemy demograficzne, które będą się pogłębiać w najbliższych latach. 
Dlatego odpowiedzią na nie musi być zwiększona rola polityki mieszkaniowej 
w rozwoju tego obszaru.
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Z kolei w ramach celów strategicznych wyznaczono dla każdego z nich po 
kilka celów szczegółowych, nadając niektórym priorytetowy charakter. Na 
ostatnim poziomie hierarchicznego układu celów znalazły się kierunki dzia-
łań, jakie należy podjąć, aby zrealizować poszczególne cele.

W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały opisane konkretne planowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne (w sumie 64 pozycje), w których określono 
m.in. nazwę zadania, podmiot odpowiedzialny za jego realizację, szacowa-
ną wartość zadania oraz planowane rezultaty.

Opis podjętych działań w 2020 r.:
1. Przeprowadzono Ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Miasto Kalisz jest zobowiązane co najmniej raz na 3 
lata przeprowadzić ocenę aktualności i stopnia realizacji Programu, zgodnie 
z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena ta 
ma dać odpowiedź na pytanie, czy program rewitalizacji wymaga aktuali-
zacji/zmiany. W przypadku stwierdzenia, że Program wymaga zmiany, Pre-
zydent Miasta występuje do Rady Miasta z wnioskiem o jego zmianę.

Przeprowadzona ocena wykazała, że część zapisów Programu jest nieak-
tualna i wymaga zmiany. W związku z powyższym przystąpiono do zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji (Uchwała nr XXVI/418/2020 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r.). W dniach od 30 lipca do 4 września prze-
prowadzono nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uchwalenie zmiany Pro-
gramu planowane jest na rok 2021.

2. Dotacje SSR

W 2020 roku po raz drugi udzielono dotacji dla właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR. Udzielono 13 dota-
cji na łączną kwotę 559.024,00 zł, podczas gdy całkowite koszty wykonanych 
robót lub prac wyniosły 1.599.133,89 zł. W ramach udzielonych dotacji wyko-
nano następujące prace lub roboty:

• wymiana okien i renowacja schodów w budynku położonym przy ul. Pi-
skorzewskiej 6,

 • remont dachu na budynku położonym przy ul. Śródmiejskiej 4,

• remont klatki schodowej, bramy wjazdowej oraz stolarki drzwiowej w bu-
dynku położonym przy ul. Podgórze 15,

• remont z kolorystyką elewacji w budynku położonym przy ul. Śródmiej-
skiej 20A,

• remont elewacji od strony podwórza w budynku położonym przy ul. Zam-
kowej 4,

• odnowienia elewacji od strony podwórza w budynku położonym przy 
ul. Zamkowej 17,

• remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Kanonickiej 6,

• remontu dachu na nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 2,

• remontu dachu na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 20,

• renowacja drzwi oraz bramy wejściowej głównej w budynku położonym 
przy ul. K. Pułaskiego 13,

• remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
położonym przy ul. Zacisze 6-12 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
w budynku położonym przy ul. Ułańskiej 2-4,

• remont elewacji frontowej na budynku położonym przy ul. Piekarskiej 2B,

• remont elewacji budynku położonego w Kaliszu przy ul. Ułańskiej 6.

We wrześniu 2020 r. przeprowadzono również trzeci nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji. W ramach naboru wpłynęły 42 wnioski na łączną kwotę dotacji  
4.475.512,53 zł., przy ogólnej wartości robót w kwocie 15.882.648,54 zł. Miasto 
przystąpiło do weryfikacji wniosków pod względem formalnym. Na dotacje 
zabezpieczono w budżecie Miasta w 2021 r. kwotę 1.000.000,00 zł.



101Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

3. Miejscowy plan rewitalizacji

Uchwałą nr VI/67/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. przystą-
piono do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-
-Podgórze. Z przeprowadzonej w 2017 r. na potrzeby uchwalenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji wynika, iż:

• obszar opracowania charakteryzuje się największą skalą ubóstwa spo-
śród wszystkich terenów obejmujących obszar rewitalizacji,

• na tym obszarze zarejestrowana jest najmniejsza liczna podmiotów go-
spodarczych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,

• na obszarze występują znaczne problemy środowiskowe – odnotowuje 
się jeden z najwyższych wskaźników liczby pojemników na popiół, co wska-
zuje na dużą liczbę mieszkań stosujących ogrzewanie paliwami stałymi,

• stan techniczny zabudowy w rejonie ulic Jabłkowskiego-Podgórze jest 
najgorszy spośród wszystkich badanych terenów obejmujących obszar 
rewitalizacji, wiele ze zlokalizowanych tam budynków ma nieuregulowany 
stan prawny, przez co występują znaczne bariery prawne przy ewentual-
nej interwencji Miasta Kalisza.

Nagromadzenie się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni tak wielu nega-
tywnych zjawisk wymaga wdrożenia na tym obszarze wielopłaszczyznowej, 
zintegrowanej rewitalizacji, łączącej działania przestrzenne, społeczne, go-
spodarcze i środowiskowe, dlatego zdecydowano się przystąpić do sporzą-
dzenia miejscowego planu rewitalizacji.

Konsultacje miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze są 
przedmiotem grantu w wysokości 50.000,00 zł, który Miasto Kalisz otrzyma-
ło od Fundacji Promocji Gmin Polskich (Umowa o powierzenie grantu nr: 5/
PGLW/2019 z dnia 29.05.2019 r.).  

W 2020 roku prowadzono prace projektowe oraz konsultacje w ramach gru-
py roboczej. Planowane uchwalenie planu nastąpi w połowie 2021 roku.

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono również prototypo-
wanie polegające na przygotowaniu oraz testowaniu uproszczonych form 
zagospodarowania przestrzeni. W przypadku Miejscowego Planu Rewita-
lizacji Jabłkowskiego-Podgórze przekształcono jedną z działek przy ulicy 
Podgórze na miniskwer. Było to podyktowane faktem, że we wcześniejszych 

formach konsultacyjnych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali na potrzebę 
zwiększenia ilości zieleni na obszarze. Takie postulaty były również przeka-
zywane koordynatorkom Domu Sąsiedzkiego, działającego przy ul. Podgó-
rze 2-4. Było to też zgodne z projektem planu, który przewidywał w tym miej-
scu teren zieleni urządzonej.

W ramach przygotowań do realizacji założeń miejscowego planu rewitaliza-
cji Jabłkowskiego-Podgórze, Miasto nabyło dwie zdegradowane nierucho-
mości przy ul. Podgórze  6 i 8, z przeznaczeniem ich na cele społecznego 
budownictwa czynszowego.

4. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4

Operatorem Domu Sąsiedzkiego jest Stowarzyszenie Multi.Art, które od listo-
pada 2019 r. koordynuje prace tego miejsca. W roku 2020 w DS prowadzo-
no różnego rodzaju działania społeczne, jak np. warsztaty, szkolenia, kursy 
praktyczne, kursy językowe, zajęcia gimnastyczne, porady prawne, wspólne 
gotowanie, spotkania literackie, koncerty kameralne, spotkania organizacji 
pozarządowych i innych grup formalnych i nieformalnych. Przy Domu Są-
siedzkim, dzięki staraniom koordynatorek, został utworzony ogród sąsiedzki. 
Z uwagi na wprowadzone w 2020 r. obostrzenia związane z pandemią SARS 
COV-19 i zakaz gromadzenia się, część zajęć tj. kursy, szkolenia, koncerty itp. 
realizowane były w formule on-line. Ponadto w czasie zwiększania obostrzeń  
koordynatorki Domu Sąsiedzkiego realizowały zakupy sąsiedzkie i załatwiały 
drobne bieżące sprawy życia codziennego dla osób potrzebujących. Kwota 
dotacji dla Stowarzyszenia Multi.Art na pilotażowe prowadzenie Domu Są-
siedzkiego w 2020 r. wyniosła 144.000,00 zł.

5. Zrealizowano zadanie publiczne finansowane przez Miasto Kalisz zle-
cone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnych oraz rewitalizacji, tj. „Lato w teatrze”

W ramach zadania zorganizowano półkolonie letnie pn. „Welcome to Gang-
-land, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie”. W półkoloniach uczestniczyły dzieci i mło-
dzież, zamieszkujące głównie obszar zdegradowany”, które poprzez wspólne 
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działania oparte o metody edukacji teatralnej zapoznawały się z tematami 
związanymi z budowaniem wspólnoty sąsiedzkiej. W zajęciach trwających  
dwa tygodnie uczestniczyło 21 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Dla uczestników 
półkolonii zorganizowano 10 warsztatów ze specjalistami z dziedzin teatru, 
sztuk plastycznych i dziennikarstwa.

Zajęcia odbywały się w Domu Sąsiedzkim, w Teatrze im. W. Bogusławskie-
go w Kaliszu, w Parku Miejskim, a także w przestrzeni kaliskiego śródmieścia 
podczas spacerów tematycznych. Półkolonie zakończyły się pokazem fina-
łowym na skwerze Eligiusza Kor-Walczaka, gdzie młodzi ludzi mogli zapre-
zentować nabyte podczas półkolonii umiejętności i zaprezentować efekty 
swoich prac. Kwota  przekazanej dotacji wyniosła 4.413,00 zł.

7. Realizacja projektu Kurs na rewitalizację w ramach poddziałania 9.2.2. 
Rewitalizacja Miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych 
i powojskowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Całkowity koszt projektu: 14.430.118,35 zł.

Miasto uzyskało środki na ww. zadania w kwocie 9.687.805,33 zł.

W 2020 r. zrealizowano zadania związane z przebudową i adaptacją lokalu 
przy ul. Babina 1 (dawna restauracja Lewy Profil Asnyka) na Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych oraz przebudową i adaptacją budynku przy ul. Nowy 
Świat 2a (dawna hala targowa Rogatka) na Akcelerator Kultury.

W bieżącym roku trwały także roboty budowlane na następujących zadaniach:

• utworzenia woonerfu – przebudowa ulic: Śródmiejskiej i Zamkowej,

• przebudowa ulicy Piskorzewskiej.

• rewaloryzacji Plant Miejskich.

Zakończenie realizacji tych zadań planowane jest w 2021 r.

7. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza

W 2020 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na rewa-
loryzację przestrzeni publicznej centrum miasta obejmującej Główny Rynek, 
Nowy Rynek oraz ulicę Kanonicką. Przeprowadzono także wspólnie z Poli-

techniką Poznańską studencki otwarty konkurs urbanistyczny na opracowa-
nie projektu konkursowego zagospodarowania Złotego Rogu oraz bulwaru 
wzdłuż rzeki Prosny na odcinku od Mostu Kamiennego do Mostu Trybunal-
skiego. Na podstawie zwycięskich prac przystąpiono do opracowania osta-
tecznej koncepcji zagospodarowania tego terenu.

W tym roku przystąpiono także do robót budowlanych związanych z grun-
towną przebudową ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Ka-
miennego. Powstaną tam wygodne chodniki dla pieszych, ścieżka rowerowa 
oraz wprowadzona zostanie dodatkowa zieleń i mała architektura.

Ocena stopnia realizacji celów:
Jak wskazano powyżej, w 2020 r. przeprowadzono ocenę aktualności i stop-
nia realizacji Programu, w ramach której przeprowadzono monitorowanie re-
alizacji celów i skutków wdrażania GPR. W ramach oceny dokonano analizy 
wskaźników strategicznych i kontekstowych opisanych w Programie. Za war-
tości bazowe przyjęto wartości wskaźników dla obszaru rewitalizacji wyzna-
czone w ramach delimitacji obszaru rewitalizacji lub pogłębionej diagnozy. 
W Programie przyjęto, że należy dążyć do osiągnięcia wartości wskaźnika 
średniej dla całego miasta. W przypadku, gdy wartość wskaźnika bazowego 
osiągała wartość wyższą od średniej, za wartość docelową uznano utrzy-
manie wartości bazowej.
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Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego

Liczba przeprowadzonych szkoleń
w ramach Kursu na Śródmieście

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (poprawa atrakcyjności
prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji)

sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Cel strategiczny 5: Poprawa stanu technicznego zabudowy
i wsparcie mieszkalnictwa

Liczba budynków poddanych
termomodernizacji w ogólnej liczbie budynkówPoprawa stanu technicznego zabudowy sytuacja uległa

poprawie * wzrost

Cel strategiczny 4: Poprawa funkcjonowania systemu transportowego

Długość ulic zamienionych
na deptaki lub woonerfyAtrakcyjność przestrzeni

dla pieszych i rowerzystów

sytuacja nie zmieniła się wzrost

Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych

Liczba organizowanych
wydarzeń w ramach
Centrum Aktywności Mieszkańców

Zwiększenie aktywności mieszkańców
(podnoszenie kompetencji społecznych, integracja mieszkańców,

ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)

opis wskaźnika
(porównanie 2019-2020)

zakładany
trenddefinicja wskaźnikawskaźniki strategiczne

sytuacja uległa
poprawie wzrost

Cel strategiczny 3: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej

Liczba placów zabaw na 1 km kw.

Atrakcyjność
przestrzeni  publicznej

sytuacja nie zmieniła się wzrost

Długość nowowybudowanych
 ścieżek rowerowych

sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Powierzchnia zrewaloryzowanych
terenów zieleni

sytuacja uległa
poprawie *

wzrost

Powierzchnia ulic, placów i skwerów
poddanych rewaloryzacji

sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Liczba organizacji pozarządowych
korzystających z oferty
Centrum Aktywności Mieszkańców

Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych
(rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych, podnoszenie kompetencji

społecznych, integracja mieszkańców, ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)

sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Liczba podopiecznych korzystających
z oferty świetlic środowiskowych

Wzmocnienie kompetencji społecznych dzieci z obszaru rewitalizacji
(podnoszenie kompetencji społecznych, integracja mieszkańców,

ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)

sytuacja uległa
poprawie wzrost

Liczba rodzin korzystających
z usług wsparcia

Zwiększenie dostępności usług wsparcia
(asystentura rodziny)

sytuacja uległa
poprawie * wzrost
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Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego

Liczba obiektów, które zaadaptowano
na nowe funkcjeAdaptacja obiektów poprzemysłowych sytuacja uległa

poprawie * wzrost

Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych

Liczba rodzin korzystających
z pomocy na dożywianie
dzieci na 1 km kw.

Ograniczenie ubóstwa

opis wskaźnika
(porównanie 2019-2020)

zakładany
trenddefinicja wskaźnikawskaźniki kontekstowe

spadek

Liczba podatników (osób fizycznych)
prowadzących działalność na obszarze
rewitalizacji na 1.000 mieszkańców

Potencjał gospodarczy
obszaru rewitalizacji

sytuacja uległa
pogorszeniu bez zmian

Cel strategiczny 3: Poprawa funkcjonowania systemu transportowego

Liczba mieszkańców korzystających
dziennie z komunikacji publicznej
na 1.000 mieszkańców

Atrakcyjność komunikacji publicznej sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Cel strategiczny 4: Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa

Liczba pożarów na 1 km kw. powierzchniStan techniczny zabudowy sytuacja uległa
pogorszeniu spadek

Liczba nowozarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
na 1.000 mieszkańców

sytuacja uległa
poprawie wzrost

Liczba wyrejestrowanych podmiotów
gospodarczych na 1.000 mieszkańców

sytuacja uległa
pogorszeniu bez zmian

Liczba rodzin objętych
przypadkami przemocy
(„Niebieskie Karty”) na 1 km kw.

Ograniczenie przemocy w rodzinie sytuacja uległa
pogorszeniu spadek

Liczba udzielonych noclegów w KaliszuAtrakcyjność turystyczna sytuacja uległa
poprawie * wzrost

Liczba osób bezrobotnych
na 1.000 mieszkańcówOgraniczenie

poziomu bezrobocia

sytuacja uległa
poprawie spadek

Liczba osób długotrwale bezrobotnych
na 1.000 mieszkańców

sytuacja uległa
poprawie spadek

sytuacja uległa
pogorszeniu

* sytuacja uległa poprawie, ale nie osiągnięto jeszcze założonych wskaźników
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Przeprowadzony monitoring wskaźników wskazuje na częściową poprawę 
negatywnych zjawisk. Może to wynikać między innymi z realizowanych pro-
jektów, jednakże aby osiągnąć trwały i silny efekt należy kontynuować reali-
zację rozpoczętych prac.

W ramach oceny aktualności i stopnia realizacji Programu przeprowadzono 
również monitoring jakościowy, polegający na zbadaniu opinii interesariuszy, 
dotyczących prowadzonego procesu rewitalizacji. Badanie w formie ankiet 
oraz wywiadów indywidualnych i grupowych przeprowadzono wśród miesz-
kańców obszaru rewitalizacji, zarządców i właścicieli nieruchomości poło-
żonych na tym obszarze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji.

Przeprowadzony monitoring Programu pozwolił na wysunięcie następują-
cych wniosków:

I. Gminny Program Rewitalizacji wdrażany jest od lipca 2017 roku. W marcu 
2018 roku nastąpiła jego aktualizacja. Znaczna część przedsięwzięć Pro-
gramu została już zrealizowana. Pojawiły się ponadto nowe zamierzenia 
i koncepcje. Dlatego też niezbędna jest zmiana Programu i aktualizacja 
listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwzględnieniem 
potrzeb wynikających z badań ilościowych i jakościowych.

II. Należy w większym stopniu weryfikować założenia i realność przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, zgłaszanych przez interesariuszy w naborach 
w kontekście celów Programu.

III. W sferze społecznej należy podkreślić zmniejszenie wagi bezrobocia 
jako realnego problemu śródmieścia. Jedynym aspektem, który wyma-
ga dodatkowego zainteresowania, jest zwiększenie aktywności zawodo-
wej osób obecnie niepracujących. Warto też ukierunkować działania na 
wzmocnienie funkcji opiekuńczej oraz zwiększenia poczucia bezpieczeń-
stwa.

IV. W trakcie realizacji pozostają kluczowe dla procesu rewitalizacji przed-
sięwzięcia w sferze przestrzenno-środowiskowej i technicznej. Dlatego na 
obecnym etapie mieszkańcy nie odczuwają oczekiwanych zmian (co wy-
nika zarówno z monitoringu ilościowego jak i badania ankietowego). Nie-
zbędne jest zatem zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych w sferze 

przestrzennej, w szczególności dotyczącej przestrzeni publicznej. Należy 
również kontynuować działania zmierzające do poprawy stanu technicz-
nego budynków.

V. Konieczne jest wzmocnienie potencjału gospodarczego śródmieścia Kali-
sza, w tym wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa. 
Należy również dążyć do wykorzystania turystycznego potencjału Kalisza. 
Warto jednak skoncentrować się bardziej na wykorzystaniu już podjętych 
działań i posiadanych potencjałów i ich promocji aniżeli na kreowaniu no-
wych produktów turystycznych.

VI. Niezbędne jest wzmocnienie przekazu informacyjnego dotyczącego re-
witalizacji, zarówno w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych, jak 
i planowanych. Wiele opinii wyrażanych przez mieszkańców w badaniu 
ankietowym oraz w ramach badań jakościowych wynika z niewystarcza-
jącej wiedzy na temat obecnie realizowanych przedsięwzięć.

VII. W celu bardziej aktywnego włączenia mieszkańców warto rozważyć 
wydzielenie części budżetu obywatelskiego na potrzeby tzw. budżetu re-
witalizacyjnego, który dotyczyłby działań realizowanych przez mieszkań-
ców w śródmieściu.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Programu wykazała, że część jego za-
pisów jest nieaktualna i wymaga zmiany. W związku z powyższym przystąpio-
no do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji (Uchwała nr XXVI/418/2020 
Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r.). Uchwalenie zmiany Programu 
planowane jest na rok 2021.
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Informacje i wnioski ze sprawozdań za rok 2020
Wnioski ze sprawozdania:

1. Podstawowe parametry obszaru rewitalizacji (powierzchnia bez zmian, 
spadek liczby ludności obszaru z 18.820 osób wykazanych na etapie dia-
gnozy obszaru rewitalizacji wg danych z grudnia 2015 r. do 16.760 osób wg 
danych na 31 grudnia 2020 r.).

2. Poziom wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w GPR – na 
64 przedsięwzięcia: 

Ponadto zrealizowano 11 zadań zaplanowanych do wykonania jeszcze przed 
aktualizacją GPR z marca 2018 r.

3. Ujawnione problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane 
przez gminę na etapie realizowania programu rewitalizacji:

• niewystarczające środki finansowe na planowane działania, brak moż-
liwości rozstrzygania postępowań przetargowych w szczególności z po-
wodu braku ofert lub gdy kwoty ofert znacznie przewyższają środki pozo-
stające do dyspozycji Miasta,

• brak interpretacji przepisów prawnych, zwłaszcza w kontekście narzędzi 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji (w tym dotacje dla właścicieli i użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości, specjalny tryb zamówień publicznych),

• obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią SARS-coV-19 unie-
możliwiają prowadzenie bezpośrednich konsultacji społecznych, zakaz 
zgromadzeń utrudnia budowanie poczucia lokalnej tożsamości i budo-
wanie oraz podtrzymywanie pozytywnych wzajemnych relacji między-
ludzkich.

osób18.820
liczba mieszkańców z obszaru

rewitalizacji (dane z grudnia 2015 r.)

osób16.760
liczba mieszkańców z obszaru

rewitalizacji (dane z grudnia 2020 r.)

zadań20
zakładanych
do realizacji

zadań31
w trakcie
realizacji

zadań12
zrealizowanych

zadanie1
odstąpiono
od realizacji

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza
Podstawą działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza jest art. 7 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz uchwała nr XXX/386/2016 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznacza-
nia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Komi-
tet Rewitalizacji został powołany do życia zarządzeniem nr 43/2017 Prezy-
denta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 r. 

W 2020 r. po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego powołano nowych 
członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem nr 151/2020 Prezydenta Miasta 
Kalisza z dnia 13 marca 2020 r.

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza wspiera działania Prezydenta Miasta 
na obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 
z organami Miasta, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia 
i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta 
Miasta. 

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw 
w sprawie rozwiązań, odnoszących się do obszaru rewitalizacji, uczestniczy 
on w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Kalisza 
i zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza związanych z obszarem rewitalizacji. 

W skład Komitetu wchodzi 21 członków reprezentujących interesariuszy rewi-
talizacji, w tym: mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników 
wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami po-
łożonymi na tym obszarze, mieszkańców gminy niezamieszkujących obszaru 
rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 
gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające 
prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz 
podmioty inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewita-
lizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej. 

Kadencja Komitetu trwa 6 lat. 

Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W 2020 r. 
odbyły się 4 posiedzenia – w tym z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne 
– 2 posiedzenia w trybie on-line.
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Budżet Obywatelski Miasta Kalisza to jedna z form partycypacji mieszkań-
ców Kalisza w procesie podejmowania decyzji odnośnie sposobu wydatko-
wania określonej części budżetu Miasta Kalisza. Poprzez zgłaszanie propozy-
cji zadań do realizacji oraz udział w głosowaniu kaliszanie mają realny wpływ 
na kierunek rozwoju miasta wskazując sprawy, które są dla nich najważniej-
sze. Mogą to być różnego rodzaju inwestycje, remonty i modernizacje, ale 
również wydarzenia kulturalne czy sportowe. Budżet Obywatelski jest więc 
znaczącym narzędziem dialogu między organami zarządzającymi miastem 
a społecznością lokalną, która w ten sposób może wyartykułować swoje po-
trzeby. Jest to również doskonała forma aktywizacji i integracji środowisk lo-
kalnych, wpływająca na pogłębienie zaangażowania mieszkańców w rozwój 
miasta i kreowanie jego wizerunku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2020 r. zrealizowano 
47 zadań (1 zadanie z BO 2018, 6 zadań z BO 2019 oraz 40 zadań z BO 2020).

7.4.5. Budżet Obywatelski

Na realizację zadań z Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 
2020 r. zaplanowano (plan po zmia-
nach) 4.546.794,39 zł (1.203.500,00 zł 
– zadania ogólnomiejskie oraz 
3.343.294,39 zł – zadania lokalne).

Faktyczne wykonanie wydatków 
związanych z Budżetem Obywatel-
skim Miasta Kalisza na 2020 r. wyno-
siło 3.987.892,43 zł, co stanowi 87,7%.

rokw 2020 zrealizowano

zadanie
z BO 20181 zadań

z BO 20196 zadań
z BO 202040

propozycji
zadań177 zadań129weryfikacja

poddano
pod głosowanie

przekazano

zgłoszonych
przez mieszkanców

zadań
do realizacji51

BO2020

głosów
ważnychoddano 17.977

propozycji
zadań136 zadań98weryfikacja

głosowanie
w terminie:
19-23 października zadań

do realizacji45

BO2021

głosów
ważnychoddano14.719

poddano
pod głosowanie

zgłoszonych
przez mieszkanców

4.546.794,39 zł

1.215.644,39 zł
wydatki bieżące

3.331.150,00 zł
wydatki majątkowe

plan po zmianach 
3.987.892,43 zł

960.557,37 zł
wydatki bieżące

3.027.335,06 zł
wydatki majątkowe

wykonanie ogółem
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Zadania lokalne
• „Winiarskie zmiany” na nowo (BO 2018).

• Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego 
Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO 2019).

• Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, 
modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę sa-
neczkową (BO 2019).

• Pierwsza kwietna łąka miejska (BO 2019).

• Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec 
w Kaliszu (BO 2020).

• Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec (BO 2020).

• Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej Kalisz-Sulisławice (BO 2020).

• Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej (BO 2020).

• Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka (BO 2020).

• Budowa placu zabaw dla małych dzieci (BO 2020).

• Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56 (BO 2020).

• Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (BO 2020).

• Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu 
(BO 2020).

• Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego (BO 2020).

• Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobka nr 4 w Kaliszu (BO 2020).

• Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie 
ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 (BO 2020).

• Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dą-
browskiej (BO 2020).

Zadania ogólnomiejskie
• Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „Eko-
Przystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO 2019). 

• Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szere-
gów, należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Wykopalisko-
wa 45 (BO 2019).

• Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należące-
go do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45 
(BO 2019).

• Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aqu-
aparku do Mostu Kolejowego (BO 2020).

• Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta (BO 2020).

• Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w Bibliotece Głównej przy ulicy Le-
gionów 66 (BO 2020).

• Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście 
Kalisz (BO 2020).
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• Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mic-
kiewicza w Kaliszu (BO 2020).

• Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym 
Przedszkolu nr 27 „Radość” (BO 2020).

• Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokali-
zowana przy Szkole Podstawowej nr 2 (BO 2020).

• Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” – organizacja wielopokoleniowego 
festynu (BO 2020).

• Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznań-
ska 31 i Poznańska 37 (BO 2020).

• Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 
przy ul. Długosza 14 (BO 2020).

• Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Kalisz-Lis (BO 2020).

• Kolorowa Kraina Smerfów – zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Ma-
tejki (BO 2020).

• Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki (BO 2020).

• Zakup audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Asnyka w Kaliszu (BO 2020).

• Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A) (BO 2020).

• Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale 
Piastowskim (BO 2020).

• Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej 
nr 18 (BO 2020).

• Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm – na 
Rondzie Unii Europejskiej (BO 2020).

• Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów – „Od juniora do seniora” 
(BO 2020).

• Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2 (BO 2020).

• Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (BO 2020).

• Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu (BO 2020).

• Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji 
Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO 2020).

• Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przed-
szkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a (BO 2020).

• Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu (BO 2020).

• Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej nr 6 
w Kaliszu (BO 2020).

• Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami 
terenowymi (BO 2020).
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Miasto Kalisz w 2020 roku było organem prowadzącym dla 49 oświatowych 
jednostek organizacyjnych, w tym dla:

7.5. Edukacja

przedszkoli9 zespołów szkolno-
przedszkolnych4 szkół

podstawowych18

SP

zespołu
szkół1

liceów
ogólnokształcących5

ZS

specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych2

szkoły muzycznej
I i II stopnia

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego

zespołów szkół
ponadpodstawowych6

ZSP

ZSP

LO

CKZiU

Poradni
Psychologiczno
-Pedagogicznej

Młodzieżowego
Domu Kultury

MDK

SOSW

1.223 24

średnia liczba uczniów
przypadająca na 1 oddział

liczba
uczniówSzkoła/ placówka

7.769 20szkoły podstawowe

7.408 27szkoły ponadgimnazjalne

375 6placówki specjalne

352

52

liczba
oddziałów

395

278

60

21 17kształcenie praktyczne

przedszkola

595 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę stypendium

szkolnego socjalnego I-XII 2020

Stypendia wypłacone za 2020 rok

11 uczniów
uczniowie, którzy otrzymali wypłatę

zasiłku szkolnego I-XII 2020

217 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na I semestr 2020

414 stypendia
uczniowie, którzy otrzymali stypendia

św. Jana Pawła II - rozdanie na II semestr 2020

Nauczyciele
dyplomowaniNauczyciele

mianowaniNauczyciele
kontraktowiNauczyciele

stażyści

etaty
w 2020 r.1.202

etatów
w 2020 r.29

etatów
w 2020 r.231

etatów
w 2020 r.591
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W 2020 roku Miato Kalisz udzieliło dotacji na realizację zadań publicznych:

1. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bie-
żących kosztów utrzymania w latach 2019-2020

9 stycznia 2019 r. Miasto Kalisz zawarło umowę nr UA/7/WE/19 ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego Chorągwią Wielkopolską Hufcem Kalisz na „Prowa-
dzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów 
utrzymania w latach 2019-2020”. Umowę zawarto po przeprowadzeniu i roz-
strzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania. Za-
danie realizowane jest przez 2 lata, przeznaczono na nie kwotę 100.000,00 zł 
(po 50.000,00 zł na rok).

W 2020 roku w stanicy przeprowadzano bieżącą konserwację sprzętu, po-
krywano koszty utrzymania (m.in. opłaty za wodę, wywóz śmieci, nieczystości 
płynnych). Ze względów bezpieczeństwa, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem 
Kalisz, przycięto i wycięto część drzew oraz nasadzono nowe. Przeprowa-
dzono drobne remonty i naprawy, zakupiono sprzęt. Z powodów pande-
micznych stanica była udostępniona (nieodpłatnie) innym podmiotom tylko 
trzy razy.

W 2020 r. realizowano również zadanie publiczne „Grodzisko”, w ramach któ-
rego z akcji skorzystało ok. 300 uczestników.

2. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich ty-
pach szkół w 2020 roku

7.02.2020 r. Miasto Kalisz zawarło umowę nr UA/09/WE/20 z Kaliskim Szkolnym 
Związkiem Sportowym na „Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego 
we wszystkich typach szkół w 2020 roku”. Umowę zawarto po przeprowa-
dzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania. Zadanie realizowane było przez cały 2020 rok, przeznaczono na nie 
kwotę 46.724,24 zł.

W trakcie realizacji zadania Kaliski Szkolny Związek Sportowy zorganizował  
m.in. Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiadę dla szkół po-
nadpodstawowych. Do rywalizacji przystąpiły 24 szkoły podstawowe i 13 
szkół ponadpodstawowych (blisko 2 tysiące uczestników). Został również 
opracowany ranking na „Najbardziej usportowioną szkołę”.

Celem realizacji zadania było upowszechnianie sportu wśród dzieci i mło-
dzieży kaliskich szkół, zachęcenie do aktywności fizycznej, podniesienie po-
ziomu sprawności i udział we współzawodnictwie zgodne z zasadami fair 
play. Zachęcano także młodzież do aktywnego udziału przy organizacji za-
wodów i szkolono wolontariuszy.

3. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

21.01.2020 r. Miasto Kalisz zawarło umowę nr UA/05/WE/20 na organizację 
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Umowy zawarto po przeprowa-
dzeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji za-
dania. Zadanie realizowane było w czasie trwania ferii zimowych w dniach 
od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

Na realizację zadania Miasto przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł. Zimowy wypo-
czynek dla 30 uczestników w formie półkolonii zorganizowało Stowarzysze-
nia Stacja Inspiracja. Dzieci w tym czasie brały udział w zajęciach sporto-
wych, tanecznych, plastycznych itp. Zorganizowano również wyjście do kina 
oraz wizytę w bibliotece. Odbyły się również trzy wycieczki poza miasto do 
Gołuchowa, Konina i Ostrowa Wielkopolskiego 

4. Udział w programach rządowych:

Aktywna Tablica – program jest kontynuacją rządowego programu z lat 2017-
2019. Jego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczegól-
ności w zakresie posługiwania się Technologiami Informacyjno-Komunikacyj-
nymi (TIK) w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji 
społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; roz-
wój 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 za-
kupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, np.: tablic lub monitorów indy-
katywnych czy projektów multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych do 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi. W 2020 w związku z trwającą pandemią 
szkoły ponadpodstawowe zakupiły 45 laptopów do nauki zdalnej.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dotyczący wspierania organów 
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania za-
interesowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mło-
dzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:

Posiłek w szkole i domu. Celem programu jest wsparcie finansowe na utwo-
rzenie miejsc do spożywania posiłków w szkołach oraz remont i doposażenie 
już istniejących kuchni i jadalni.

W ramach programu doposażono i wyremontowano pomieszczenia stołówki 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Kordeckiego 19. 
Zakupiono również sprzęt do kuchni. Koszt zadania wyniósł 100.000 zł, z cze-
go 80.000 zł pozyskano w ramach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, 
a 20.000 zł stanowił wkład własny Miasta.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zł14.000

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego zł14.000

Technikum nr 6 w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara zł14.000

Wysokość przyznanego
wsparcia

Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych zł14.000

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica zł14.000

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki zł14.000

Technikum nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych zł14.000

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu zł12.000

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu zł12.000

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu zł12.000

Wysokość przyznanego
wsparcia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu zł12.000

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu zł12.000
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1

liczba
zgłoszonych 

grup

17

przewidywana
liczba dziecinazwa szkoły

Zestawienie złożonych wniosków do SZS „Szkolny Klub Sportowy”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

1 15Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego

1 15Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Dąbrowskiej

1 15Szkoła Podstawowa nr 9
im. 25. Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej

2 36Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza

2 36Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bohaterów Westerplatte

1 20Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej

1 16Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego

1 15Szkoła Podstawowa nr 14 im. W. Broniewskiego

2 34Szkoła Podstawowa nr 16
im. Powstańców Wlkp. 1918-1919

3 60Szkoła Podstawowa nr 17
z Oddziałami Integracyjnymi

2 32I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka

3 53II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

1 20Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

2 32Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

3 45Zespół Szkół Ponadpodstawowych

3 45Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

3 50III  Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

2 32Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Kusocińskiego

1 18Szkoła Podstawowa nr 21
im. Legionów J. Piłsudskiego

1 19Szkoła Podstawowa nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

1 15Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego

łączna kwota
dotacji

977.575,46 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Informacja o udzielonych w 2020 roku dotacjach dla placówek niepublicznych

Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk,
ul. Skalmierzycka 2a

1.520.105,48 zł

528.861,17 zł

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia
Oświatowego „Edukator”, al. Wojska Polskiego 29

12.783,49 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia

Oświatowego „Edukator”, ul. Mickiewicza 11

327.528,32 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

„Olanka”, ul. Fabryczna 1

1.130.996,23 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

„Olanka”, ul. Częstochowska 23a

235.234,64 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

im. św. Józefa, ul. Poznańska 26

750.762,20 złPrzedszkole nr 2 „Tęczowa Kraina”, ul. Park Miejski 1

1.490.952,44 złPubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1 

2.669.646,43 złPrzedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek, ul. Kordeckiego 3a 

1.021.930,52 zł

585.058,52 złNiepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi
„Papilio”, ul. Łódzka 50

 963.076,32 złNiepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej, ul. Ostrowska 62

Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”, ul. Krótka 9

622.305,74 złPrzedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”, ul. Browarna 2

755.152,08 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”,
ul. Jarzębinowa 12

 792.944,48 złNiepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”, ul. Babina 16

1.379.866,98 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow”,
ul. Jana Długosza 15

349.216,72 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34a

972.713,44 złAnglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Butterfly”,
Filia ul. Częstochowska 145

283.305,04 złNiepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”, ul. Lubelska 22/26
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łączna kwota
dotacji

 947.246,48 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”, ul. Robotnicza 5

 1.084.710,48 zł

945.290,24 zł

Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”, ul. Serbinowska 21

Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”, ul. Warszawska 8

749.667,44 złNiepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”, ul. Młynarska 20

1.426.924,97 złNiepubliczne Przedszkole „Calineczka”, al. Wojska Polskiego 30

1.142.806,58 zł
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a

 1.255.214,40 zł
Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19A

1.513.972,65 zł
Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi,

ul. Asnyka 6A

 944.018,08 złNiepubliczne Przedszkole Kid’s Academy, ul. Polna 92/96

364.650,56 złNiepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, ul. Korczak 17

96.234,52 zł

516.344,12 złNiepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole”,
ul. Wrocławska 51

172.892,16 złNiepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk”, ul. Skalmierzycka 2A

Przedszkole „Kolorowy Wiatraczek”, ul. Złota 94

4.361.182,58 złTechnikum im. św. Józefa, ul. Złota 144a

474.477,41 złZespół Szkół Technicznych, ul. Złota 144a – internat

1.085.217,61 złTechnikum TEB Edukacja, pl. Św. Józefa 12

347.264,83 złPolicealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, 
Główny Rynek 2

178.062,06 złPolicealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”, Główny Rynek 2

18.435,20 zł Szkoła Policealna  Medyczna „Żak”, Główny Rynek 2

139.774,65 złLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”, Główny Rynek 2

249.843,41 złPrywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, al. Wolności 25

83.856,95 złPolicealna Szkoła TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

320.407,95 złNiepubliczna Szkoła Policealna  TEB Edukacja, pl. św. Józefa 12

łączna kwota
dotacji

61.382,16 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Studium Medyczne TEB Edukacja dla Dorosłych,
pl. św. Józefa 12

64.444,24 zł

685.718,74 zł

Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji, al. Wolności 12

Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji,
al. Wolności 12

369.351,38 złSzkoła Policealna Cosinus Plus, ul. Majkowska 11

349.557,83 złMedyczna Szkoła Policealna Cosinus, ul. Majkowska 11

150.180,46 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Cosinus Plus, ul. Majkowska 11

110.125,45 złPlus – Szkoła Policealna, ul. Górnośląska 60-62

535.634,25 złPlus – Medyczna Szkoła Policealna, ul. Górnośląska 60-62

95.540,67 złPlus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Górnośląska 60-62

1.053.572,25 zł

100.827,11 złLiceum Ogólnokształcące im. św. J. Bosko, ul. Łódzka 10

403.815,72 złSpecjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne
im. św. Józefa, ul. Poznańska 26

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi
„Edukal”, ul. Łódzka 149

2.542.817,36 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia

św. Józefa, ul. Poznańska 26
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wykonanie za 2020
w zadaniach własnych

3.697.700,91 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Placówki prowadzone przez Miasto Kalisz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,
ul. 3 Maja 16

3.993.982,83 zł

3.496.674,75 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,
ul. Tuwima 4

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego,
ul. Ciasna 16

2.659.803,77 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej,

ul. Polna 17

2.703.830,54 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza,

ul. Chełmska 18

5.554.522,92 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza,

ul. Robotnicza 5

5.936.070,25 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów

Westerplatte, ul. Serbinowska 22 a

3.756.312,74 złSzkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty
Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13

5.427.191,55 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej,

ul. Karpacka 3

2.980.845,93 złSzkoła Podstawowa nr 11 im. W. Bogusławskiego,
ul. Pomorska 7

3.998.262,43 zł

4.852.669,91 zł

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Długosza 14

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Władysława Broniewskiego, ul. Mickiewicza 11

6.475.859,08 złSzkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13-15

8.804.812,31 zł
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Stefana Szolca-Rogozińskiego,
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

9.301.034,04 złSzkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,
ul. Podmiejska 9a

liczba
uczniów

337

379

254

160

247

561

635

371

464

237

354

498

535

815

592

wykonanie za 2020
w zadaniach własnych

1.451.214,58 zł

nazwa dotowanego podmiotu

Szkoła Podstawowa nr 23
im. Eligiusza Kor-Walczaka, ul. Sulisławicka 108-110

7.516.138,44 zł

3.293.767,24 zł

Zespół Szkół nr 9, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
im. Szarych Szeregów, ul. Wykopaliskowa 45

2.161.117,83 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,

ul. 25. Pułku Artylerii 4-8

3.379.954,97 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. św. Michała 1

4.107.018,20 złZespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Kordeckiego 34

990.303,66 złPubliczne Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego 52

1.070.827,21 złPubliczne Przedszkole nr 9, ul. Handlowa 4

880.830,60 złPubliczne Przedszkole nr 12 im. Koszałka Opałka,
ul. Bankowa 5

1.333.153,88 złPubliczne Przedszkole nr 18 im. „Chatka Puchatka”,
ul. Serbinowska 5a

1.515.967,60 zł

884.234,04 zł

Publiczne Przedszkole nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi „Razem", ul. Widok 98a

Publiczne Przedszkole nr 20, ul. Chełmska 6

1.685.298,89 złPubliczne Przedszkole nr 27 „Radość”,
ul. Władysława Reymonta 29

1.061.225,88 złPubliczne Przedszkole nr 28 „Bajka”,
ul. Cmentarna 1/3

1.751.096,32 złPubliczne Przedszkole nr 30
im. Krasnala Hałabały, ul. Legionów 29

liczba
uczniów

81

627

295

148

268

381

96

85

74

125

108

72

148

97

133

6.109.227,42 złSzkoła Podstawowa Specjalna nr 19,
ul. Budowlanych 2

89

952.920,85 zł
Szkoła Podstawowa nr 20

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny,
ul. Poznańska 79

13



116Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

wykonanie za 2020
w zadaniach własnychnazwa dotowanego podmiotu

4.300.019,42 zł

7.466.962,34 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka,
ul. Grodzka 1

II Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki, ul. Szkolna 5

6.485.459,85 złIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
ul. T. Kościuszki 10

4.947.696,86 zł
 IV Liceum Ogólnokształcące

im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Widok 96

4.149.190,54 zł
V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana III Sobieskiego, ul. Piskorzewie 6

9.276.476,40 złZespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Rzemieślnicza 6

4.026.433,40 złZespół Szkół Zawodowych, ul. Wąska 13

5.015.999,10 złZespół Szkół Ekonomicznych, ul. Legionów 6

6.148.971,66 złZespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
ul. Częstochowska 99

6.232.670,43 zł

4.793.974,94 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Wodna 11/13

Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica, ul. 3 Maja 18

4.570.096,01 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,
ul. Kordeckiego 17a

5.422.913,04 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
ul. Kordeckiego 19

2.538.749,82 złPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 1, 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b

liczba
uczniów

588

907

884

610

352

901

488

539

832

552

529

110

206

-

1.607.113,76 złMłodzieżowy Dom Kultury, ul. Teatralna 3 -

4.050.536,29 złCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ul. Handlowa 9

226

4.269.867,56 złPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
pl. Jana Pawła II

307
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Uchwały Rady Miasta

• uchwała Nr XIX/335/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2020 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkol-
nym 2019/2020

• uchwała Nr XX/352/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w spra-
wie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza – została przekazana 
do placówki w celu stosowania

• uchwała Nr XXII/366/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z za-
kresu oświaty z Powiatu Kaliskiego – została przekazana do wiadomości 
Starostwu Powiatowemu i do wykonania Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej Nr 1 w Kaliszu

• uchwała Nr XXIV/384/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów 
przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III So-
bieskiego w Kaliszu – wniosek został przekazany do Ministerstwa Obrony 
Narodowej

• uchwała Nr XXIV/385/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza – uchwała została prze-
kazana do placówki

• uchwała Nr XXV/397/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkol-
nym 2020/2021 – uchwała jest stosowana przy zawieranych umowach na 
zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych 

• uchwała Nr XXV/396/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, 
przy ul. Rzemieślniczej 6 – uchwała została przekazana do placówki celem 
realizacji 

• uchwała Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samo-
rządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – uchwała została przekazana do 
placówek celem realizacji 

• uchwała Nr XXXII/482/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza 
im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 
i trybu przyznawania stypendiów – przygotowywany jest projekt Zarządze-
nie Prezydenta Miasta w sprawie terminu składania wniosków stypendial-
nych na nowy semestr roku szkolnego. 

• uchwała Nr XXXIV/491/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza 
im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków 
i trybu przyznawania stypendiów – przygotowywany jest projekt Zarządze-
nie Prezydenta Miasta w sprawie terminu składania wniosków stypendial-
nych na nowy semestr roku szkolnego – uchwała została przekazana do 
Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji

• uchwała Nr XXXIV/490/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” – 
uchwała została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji
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7.6. Kultura i sport, program ochrony 
zabytków

Obchody Roku Fibigerów
Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 
w Kaliszu Rokiem Rodziny Fibigerów. Z powodu pandemii wiele imprez i wyda-
rzeń ujętych w programie obchodów musiało zostać odwołanych bądź prze-
łożonych na 2021 rok. 

W 2020 roku odbyły się:

• W Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera 26 lutego 
2020 roku odbył się dzień Patrona, połączony z koncertem uczniów technikum 
i spotkaniem studyjnym córek oraz wnuczki G. A. Fibigera z młodzieżą i zapro-
szonymi gośćmi.

• Od lutego 2020 roku przed Ośrodkiem Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. 
Bogdana Jareckiego miała miejsce wystawa zdjęć byłej Fabryki Calisia, au-
torstwa Lidii Krzywoźniak.

• W maju 2020 roku w witrynach na kaliskiej starówce swoje fotografie zwią-
zane z rodziną słynnych przedsiębiorców zaprezentowali kaliscy artyści foto-
graficy. Tytuł wystawy to „Calisia i Fibigerowie”. Organizatorem była Galeria 
Sztuki im. Jana Tarasina.

• Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 3 lipca 2020 roku zaprezentowa-
ło wystawę o losach rodziny kaliskich fortepianmistrzów.

• Koncert kwartetu Tomasza Bielskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka w ramach obchodów Roku Rodziny 

7.6.1. Wydarzenia kulturalne

Fibigerów odbył się 30 sierpnia 2020 roku o godz. 19. Tomasz Bielski to lider 
kwartetu, kompozytor, aranżer – prywatnie mąż Ewy Fibiger-Bielskiej, cór-
ki Gustawa Arnolda Fibigera. To on zaaranżował wszystkie prezentowane 
utwory, skomponował też specjalnie z okazji Roku Rodziny Fibigerów kompo-
zycję w hołdzie teściowi;

• Z okazji Inauguracji Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu recital fortepianowy 
Zbigniewa Raubo uświetnił uroczystość w Teatrze im. Wojciecha Bogusław-
skiego 5 września 2020 roku.

Przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa
W 2020 r. zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury 
i ochrony dziedzictwa. Mimo pandemii i wynikających z niej ograniczeń, uda-
ło się zrealizować wiele z zaplanowanych projektów, choć niektóre zyskały 
nowy byt w wirtualnej sieci. Były wśród nich najważniejsze cykliczne imprezy 
kulturalne, wpisane do kalendarza wydarzeń kulturalnych takie jak:

• powitanie Nowego Roku 2020 na Głównym Rynku,

• 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

• 43. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,

• 60. Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej, przeniesiono na 
jesień (19-26 września 2020 r.),

• Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego – główna część od-
była się online, a projekt miał też plenerowe odsłony podczas Święta Dzielni-
cy Majków i „VIII Święta ulicy Niecałej”,

• XXI Biesiada Piastowska – Rycerskie wesele na Zawodziu.

• XXVIII Europejskie Dni Dziedzictwa „Moja droga”,

• 47. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych – on-line,

• 27. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” – 
przeniesiony na sierpień (28-30.08),

• „XII Letnia Akademia Instrumentów Dętych i Blaszanych+”, w jej ramach od-
było się 7 koncertów,

• 14. Multi Art Festiwal,
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• Kaliskie Koncerty Akustyczne,

• Koncerty z fontanną w tle,

• Wieczory organowe – IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,

• XVIII Piknik Militarny,

• XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”,

• XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski,

• XII Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski,

• IX Festiwal ABBA PATER,

• wystawa IX GALERII BEZDOMNEJ w Parku Miejskim,

• IX Ogólnopolski Festiwal Trębaczy – w formule on-line,

• Kaliskie Forum Organowe – XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej,

• Święto rzeki Prosny,

• „Betlejem w Kaliszu”,

• koncert „Kolęd Pełni”,

• cykl koncertów w budynku dworca PKP w Kaliszu.

Wiele wydarzeń nie mogło się odbyć z powodu pandemii. Odwołano min.:

Jarmark Wielkanocny, projekt pod hasłem: „Kaliskie lato muzyczno – filmo-
we” z cyklem plenerowych koncertów i seansów filmowych na Głównym Ryn-
ku, Festiwal Muzyczny „GRAMY NAD PROSNĄ”, Noc Kultury, Noc Muzeów, Noc 
Bibliotek, Festiwal Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej „Shalom”, Międzynarodo-
wy Konkurs Wokalny „Viva Calisia”, SACROSONG XXX Diecezjalny Przegląd 
Piosenki Religijnej, 9. Festiwal Gitary Akustycznej Fingerstyle; wielki koncert 
plenerowy: „Pod Niebem Kalisza”, Koncert plenerowy OPEN AIR GALA – Kon-
cert plenerowy(...) – Przeboje muzyki operowej w wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Kaliskiej, A-KUMULACJE 2020 – Kaliskie Biennale Sztu-
ki, 17. Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta 
Miasta Kalisza, IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej; 
XVI Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej.

Przeprowadzono również akcje społeczno-kulturalne: 

• 3. Orszak Trzech Króli,

• akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych pod hasłem: „literka do 
literki – grosik do grosika”,

• Rodzinne Weekendy na Zawodziu,

• projekt turystyczny „Wybierz Kalisz na weekend” z przejazdami zabytkowy-
mi autobusami Szlakiem Piastowskim oraz Kaliskim Szlakiem Przemysłowym, 
połączone ze zwiedzaniem baszty „Dorotki”, Skarbca Sanktuarium św. Józe-
fa oraz Kaliskiego Grodu Piastów na Zawodziu,

• akcję Miejskiej Biblioteki Publicznej pn. „Tom w dom” – dzięki zakupionym 
przez Miasto Kalisz, dwóm rowerom bibliotekarze będą mogli dostarczać 
książki czytelnikom, którzy mają problemy z poruszaniem się, wprost do domu,

• „Postój ze sztuką” prezentacja prac plastycznych w części ekspozycyjnej 
wiat przystankowych.

Poszerzenie bazy miejskich instytucji kultury
W 2020 roku poszerzono bazę miejskich instytucji kultury. Zabytkowy budy-
nek dawnych koszar wojskowych z I poł. XIX w. przy ul. Nowy Świat 2a za-
adaptowany został na Akcelerator Kultury i stał się organizacyjnie częścią 
instytucji kultury Miasta Kalisza – Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień. 
Było to możliwe dzięki wpisaniu zadania w projekt „Kalisz – kurs na rewitali-
zację” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.        

W czerwcu uruchomiono nową placówkę Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filię 
nr 6 w Szczypiornie wraz z Izbą Pamięci Szczypiorna. Placówka znajduje się 
w zmodernizowanym i rozbudowanym obiekcie dawnej łaźni miejskiej przy 
ul. Wrocławskiej 189a, który przed ponad stu laty sąsiadował z obozem inter-
nowania Legionistów Józefa Piłsudskiego (1917). 
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Bieg Noworoczny
Biegacze po raz kolejny 1 stycznia sportowo zainaugurowali Nowy Rok. Po-
nad 300 zawodników wystartowało w Biegu Noworocznym, który tradycyj-
nie już rozpoczął się w samo południe przy kortach Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu. Trasę biegu długości ok. 2 km, prowadzącą alejkami Parku Miej-
skiego, pokonały osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych umiejętnościach. 
Jednak najważniejsza w imprezie była dobra zabawa, a tym samym propa-
gowanie aktywności fizycznej.

KKS w II lidze
Piłkarze KKS-u Kalisz z licencją na grę w II lidze. Po awansie sportowym klub 
musiał spełnić wiele formalności związanych z występami na szczeblu ogól-
nopolskim. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN-u pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek KKS-u Kalisz o przyznanie licencji na grę w II lidze. Tym samym dru-
żyna rozpoczęła walkę o jak najlepszą lokatę na wyższym stopniu rozgrywek.

Kaliskie Złotka
Kaliska kuźnia siatkarskich talentów. Energa MKS Kalisz dzięki wyjątkowo 
rozwiniętemu projektowi szkolenia młodzieży w roku 2020, doprowadziła do 
największego sukcesu w kaliskim sporcie od lat wygrywając Mistrzostwa Pol-
ski we wszystkich kategoriach młodzieżowych w siatkówce żeńskiej. Łącz-
nie w „złotym sezonie” w szeregach Energa MKS-u Kalisz działało 11 drużyn 
młodzieżowych samej siatkówki żeńskiej, w których łącznie szkoliło się 180 
zawodniczek. Kaliszanki wygrały turnieje finałowe w kategorii juniorek, mło-
dziczek i kadetek dwa z nich kompletnie dominując i wygrywając bez straty 
seta. Tym samym Klub nawiązał, na razie na szczeblu rozgrywek młodzieżo-
wych, do „złotych czasów” kaliskiej siatkówki.

7.6.2. Wydarzenia sportowe 
Nowa atrakcja na turystycznej mapie Kalisza
Czas pandemii bardzo ograniczył możliwość kontaktów społecznych, za-
mknięte zostały instytucje kultury oraz wszelkie wystawy i ekspozycje. Zreali-
zowana w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku 
ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem oraz 
patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Ka-
lisza i regionu”, otwarta została dopiero pod koniec czerwca 2020 r.

Po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną szczegóło-
wych warunków udostępniania wystawy, w obowiązującym reżimie sanitar-
nym, w kaliszanie i turyści po raz pierwszy mogli obejrzeć efekty imponują-
cych prac adaptacyjnych w piwnicy ratusza, na trzecim piętrze oraz na wieży 
z tarasem widokowym oraz zwiedzić przygotowaną ekspozycję poświęconą 
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu. 

Z założenia ratuszowa ekspozycja nie jest klasyczną wystawą muzealną, 
ma zaintrygować oglądających, rozbudzić ich ciekawość i wywołać dresz-
czyk emocji. Odkrywa Kalisz jako miasto niezwykłe, kryjące wiele tajemnic, 
ukształtowane na przestrzeni długich dziejów przez położenie geograficzne, 
wydarzenia i ludzi, niepokonane dzięki sile i determinacji jego mieszkańców. 
Autorzy scenariusza postawili sobie za cel przekonanie tak kaliszan, jak i tu-
rystów, że warto poznać tak historyczne, jak i współczesne oblicze Kalisza.
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Lato w kaliskim skateparku
Od 3 lipca, w czasie wakacji na terenie kaliskiego skateparku można było 
korzystać z wiedzy, pomocy oraz wsparcia animatora. Wszyscy miłośnicy 
deskorolki, rolek, roweru czy hulajnogi znaleźli tam swoje miejsce. Zajęcia od-
bywały się w formie treningów, warsztatów, eventów oraz konkursów. Pod-
czas spotkań poruszane były różne tematy m.in. zasady jazdy na skateparku, 
planowanie i obserwacja linii jazdy, podnoszenie bezpieczeństwa własnego, 
serwisowanie sprzętu, bezpieczne upadanie, pierwsza pomoc przedme-
dyczna, Abc deskorolki, hulajnogi i rolek dla maluchów. 

Jubileuszowy Battle 4 Poland i wspomnienie Kobe Bryanta. 
Kaliski Streetball 2020
Tegoroczny Kaliski Streetball był wyjątkowy z co najmniej dwóch wzglę-
dów. Już po raz dziesiąty najlepsi na świecie dunkerzy i freestylerzy walczyli 
o zwycięstwo w Battle 4 Poland. Ponadto organizatorzy przygotowali spe-
cjalny event ku pamięci tragicznie zmarłego w styczniu Kobe Bryanta. W tym 
roku święto ulicznej koszykówki w Kaliszu odbyło się już po raz czternasty. 
Wzorem ostatnich lat nie zabrakło turnieju 3x3 dla wszystkich kategorii wie-
kowych, konkursu wsadów, bitwy freestyle oraz zmagań 1 na 1. Świętowano 
też 10-lecie Battle 4 Poland.

Choć pogoda nie rozpieszczała i część zmagań musiała odbyć się pod da-
chem, to po raz kolejny Kalisz był gospodarzem widowiskowej koszykarskiej 
imprezy.

Udany Triathlon
Ponad 500 śmiałków, w tym 20 sztafet ukończyło II Triathlon Calisia, który 
odbył się w Kaliszu. „Ludzie z żelaza” zmierzyli się z dwiema trasami: krótszą 
czyli 475 metrów pływania,  22,5 kilometra jazdy na rowerze i 5 kilometrów 
biegu, oraz dłuższą, gdzie dystanse wynosiły odpowiednio: blisko kilometr 
pływania, 45 kilometrów na rowerze i ponad 10 kilometrów biegu. I choć do 
rzeki Prosny wskakiwali w strugach deszczu, to wszyscy uczestnicy spragnieni 
rywalizacji linię mety przekraczali z ogromną satysfakcją.  

Polska – Niemcy na remis. Na stadionie przy Łódzkiej za-
grały reprezentacje U19
Remisem zakończył się towarzyski mecz młodzieżowych reprezentacji Polski 
i Niemiec. Na murawę stadionu przy ul. Łódzkiej wybiegły kadry do lat 19. 
W rozegranej dodatkowo serii rzutów karnych lepsi okazali się goście z Nie-
miec. Już po raz drugi na przestrzeni ostatnich miesięcy kaliski stadion przy 
Łódzkiej gościł młodzieżową reprezentację kraju w piłce nożnej. Tym razem 
do grodu nad Prosną zawitali kadrowicze prowadzeni przez trenera Jacka 
Magierę. Rywal biało-czerwonych też był wymagający, bowiem Niemcy to 
wciąż czołówka europejskiego i  światowego futbolu. Mecz rozpoczął się 
wspaniale dla biało-czerwonych, którzy wyszli na prowadzenie już w 7. minu-
cie. Później aktywniejsi w ofensywie byli rywale, zwłaszcza w drugiej połowie 
często goszcząc w polu karnym Polaków. Mecz zakończył się więc remisem, 
ale jego organizatorzy przygotowali dla kibiców dodatkową atrakcję. Po 
spotkaniu obie ekipy zmierzyły się w konkursie rzutów karnych. W tej konfron-
tacji lepsi okazali się goście, którzy wygrali 4:2.

Superpuchar dla Zielonej Góry
Stelmet Enea BC Zielona Góra pokonał Anwil Włocławek 75:66 i zdobył ko-
szykarski Suzuki Superpuchar Polski. To kolejne wydarzenie sportowe o ran-
dze ogólnopolskiej, które rozegrano w hali Kalisz Arena. W meczu o trofeum 
im. Adama Wójcika zmierzyli się mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Naj-
lepszą drużyną poprzedniego sezonu był Stelmet. Puchar zdobył natomiast 
Anwil, który jednocześnie bronił superpucharu, wygranego rok temu także 
w Kaliszu.

Kibice zgotowali obu drużynom znakomite przyjęcie. W hali Kalisz Arena 
przez cały czas słychać było głośny doping.

Davis Cup
W dniach 6-7 marca 2020 r. w Kaliszu odbył się Turniej Davis Cup. W spor-
towych zmaganiach wzięły udział reprezentacje Polski i Hongkongu. Miasto 
Kalisz współtworzyło to jakże prestiżowe wydarzenie. Dwudniowa rywaliza-
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Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę nr XXV/395/2020 z dnia 25 czerwca 
2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, poło-
żonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5614). 

Ten akt prawa miejscowego rozszerzył krąg podmiotów uprawnionych do 
ubiegania się o dotacje. Stosownie do nowelizacji Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 
ze zm.), umożliwił udzielanie dotacji nie tylko na prace przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków, ale również ujętych w gminnej ewidencji. 

Wnioski o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach należy składać w ter-
minie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prace te zosta-
ły zaplanowane. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2021 rok odbył się 
już w trybie nowej uchwały. 

7.6.3. Ochrona i opieka nad zabytkamicja na twardym korcie miała miejsce w hali Arena. W rozgrywanym w Kaliszu 
meczu o tenisowy Puchar Davisa, reprezentacja Polski pod wodzą Mariusza 
Fyrstenberga pokonała Hongkong 3:0. Zwycięstwo zapewniła drużyna, któ-
rej liderem był Jerzy Janowicz, a w skład której weszli: Kacper Żuk, Daniel 
Michalski, Jan Zieliński i Szymon Walków. Ze względu na zagrożenie epide-
miologiczne Turniej odbył się bez udziału publiczności.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Od 10 do 13 sierpnia w Kaliszu odbywały się rywalizacje w ramach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym. Na ka-
liskim torze przy Wale Matejki rywalizowały młode zawodniczki i zawodnicy, 
przy Wale Matejki, w tym juniorzy młodsi i juniorki młodsze, którzy sprawdzali 
swoją aktualną dyspozycję sportową w poszczególnych kategoriach wyści-
gów. Emocji było mnóstwo, a zawodnicy KTK Kalisz zapisali kolejne osiągnięcia 
na swoim koncie.

W związku ze stanem epidemii część wydarzeń sportowych zaplanowa-
nych na rok 2020 nie odbyła się. W przeprowadzonych imprezach kibice brali 
udział w sposób ograniczony, lub wydarzenia były wyłączone z udziału pu-
bliczności.
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7.7. Środowisko 

1. Program ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na 
prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2022
Podstawą opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza na 
lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 był art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ówczesny Dz. U. z 2013, poz. 1232 
z późn. zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powia-
tu i gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie 
z ww. ustawą Prezydent Miasta Kalisza w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa sporządza program ochrony środowiska. Naczelną zasadą przyjętą 
w programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia zharmo-
nizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środo-
wiska. W związku z tym nadrzędnym celem programu jest rozwój gospodarczy 
miasta przy poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Cele opisane w programie: 

• poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego i utrzymanie norm 
emisyjnych wynikających z ustawodawstwa – realizowana w szczegól-
ności na podstawie programu ochrony powietrza opisanego w dalszej 
części pisma, 

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związa-
nych z nimi ekosystemów oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości 
wody do picia. Zadanie realizowane poprzez przebudowę i bieżące utrzy-
manie wylotów kanalizacji deszczowej będących we władaniu miasta; 

7.7.1. Programy ochrony środowiska

dotacje na likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe 
i przyłączanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej (zasady udziela-
nia dotacji opisane zostały w dalszej części pisma); kontrolę właścicieli 
nieruchomości w zakresie posiadania dowodów na wywóz nieczystości 
ciekłych z bezodpływowych zbiorników. 

• racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 
Cele realizowane poprzez uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych; nakazywanie przy projektowaniu nowej zabu-
dowy wymogu selektywnego zbierania odpadów,

• ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją,

• ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej, 

• zachowanie odpowiedniego poziomu lesistości miasta i ochrona eko-
systemów leśnych,

• zabezpieczenia miasta przed powodzią, realizowane między innymi po-
przez regulacje i utrzymanie w należytym stanie cieków Krępica i Piwo-
nia oraz rowów odwadniających; nakazywanie przy projektowaniu no-
wej zabudowy wymogu zwiększania miejscowej retencji wód opadowych 
i roztopowych, by możliwie największa ilość wód pozostawała na terenie 
inwestycji, 

• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształto-
wanie postaw i zachowań proekologicznych, realizowane poprzez ak-
cje, festyny i spotkania edukacyjne – w roku 2020 wydział przeprowadził 
kampanię edukacyjną – wydrukowano ulotki dla mieszkańców o prawi-
dłowej segregacji odpadów komunalnych i rozprowadzono je poprzez 
wspólnoty, spółdzielnie i właścicieli nieruchomości, a także szkoły i pla-
cówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
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2. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz” 
określony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2020 r. poz. 
5955).
Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powie-
trza poprzez m.in. ujednolicenie i aktualizację bazy danych o źródłach ciepła 
na terenie miasta, kontrolę realizacji uchwały ograniczającej stosowanie pa-
liw stałych, obniżenie emisji kounikacyjnej poprzez regularne utrzymywanie 
czystości ulic oraz zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw 
do liści, ochronę i zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta, edukację 
ekologiczną czy zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. Pro-
gram szczegółowo określa koszty związane z ww. działaniami. 

Do czasu wejścia w życie powyższego programu, na początku roku 2020 
obowiązywała „Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie pyłu 
PM10, pyłu PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną 
część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów” (uchwa-
ła nr IX/165/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 
2019 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6237); i „Program ochrony powietrza w zakre-
sie ozonu dla strefy miasto Kalisz” (uchwała nr IX/167/19 Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6239).

Celem obu programów było ograniczenie emisji szkodliwych substancji 
do powietrza poprzez m.in. oczyszczanie ulic, zmianę systemu ogrzewania 
z węglowego na ekologiczne (gazowe, olejowe, miejski system ciepłowniczy, 
elektryczne, pompa ciepła), podłączanie mieszkańców do miejskiej sieci cie-
płowniczej, zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta, rozbudowę zin-
tegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym, termomodernizację 
budynków mieszkalnych. Programy szczegółowo określały koszty związane 
z ww. działaniami. 

Na podstawie wymienionych w pkt. 2 programów, w 2020 roku Miasto Kalisz 
realizowało działania dążące do  poprawy jakości powietrza m.in. przez po-
moc mieszkańcom, dla których ważne jest oddychanie czystym powietrzem 
poprzez dofinansowanie do zmiany ogrzewania. Z tej formy pomocy mogły 
skorzystać:

• podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

- osoby fizyczne,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne,

- przedsiębiorcy,

• jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiato-
wymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji określone zostały w uchwale Nr XXXI/397/2016 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określania zasad 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekolo-
gicznych, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi. 

W 2020 roku pozytywnie rozpatrzono 270 wniosków mieszkańców Kalisza 
o refundację poniesionych kosztów za zmianę systemu ogrzewania. Łącz-
nie dotowani zlikwidowali 396 źródeł ogrzewania paliwem stałym, takich jak: 
piece kaflowe, kominki, kotły centralnego ogrzewania i kuchnie węglowe.

Na refundacje przeznaczono z budżetu Miasta Kalisza środki finansowe 
w wysokości 1.471.330,11 zł. 

Przeprowadzone zostały 33 kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na ekologiczne (z wyłączeniem czasu trwania epidemii). Kon-
trolowane były nieruchomości, w których dokonano zmiany systemu ogrze-
wania na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu 
ciepłowniczego lub na pompę ciepła), a oceniana była poprawność wyko-
nania zadania.

33
skontrolowane
obiekty

396
zlikwidowanych
źródeł ogrzewania

1.471.330,11 zł
kwota dofinansowania
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3. „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”
Program realizowany jest na podstawie V Aktualizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i został opracowany dla aglomeracji Ka-
lisz, która to aglomeracja wyznaczona była Uchwałą nr XXIII/650/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. Aglomeracja Kalisz obejmuje swym zasię-
giem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonej oczyszczal-
nią ścieków w miejscowości Kuchary 52, w gminie Gołuchów. KPOŚK został 
opracowany dla wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji (tj. Kalisz, 
Nowe Skalmierzyce, część gmin: Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie). 
Celem programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych 
ścieków oraz ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutka-
mi. Z Programu wynika, że większość mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyj-
nej, kilka tysięcy korzysta z bezodpływowych zbiorników na nieczystości cie-
kłe, natomiast najmniejsza liczba, bo zaledwie kilkaset, posiada przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Gminy częściowo prowadzą kontrolę nad prawidłową 
częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz częściowo prowadzą ewidencję 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę nr XXXIV/495/2020 z dnia 29.12.2020 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kalisz. Powyższe poprze-
dzone było uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIII/650/16 
z dnia 31.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz (Dz. Urz. Woj. 
z 2016 r., poz. 6810), która zachowała moc do dnia 31.12.2020 r., zgodnie 
z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. 
poz. 310 ze zm.).

W związku z podjęciem uchwały nr XXXIV/495/2020 sporządzono sprawoz-
danie zbiorcze uwzględniające dane pozyskane z gmin tworzących aglome-
rację, które przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 
Polskich w Poznaniu. Pozyskane dane, zawarte w sprawozdaniu, wpisują się 
w politykę ekologiczną Unii Europejskiej.

Nakłady poniesione w 2020 roku na zbiorcze systemy kanalizacyjne wynio-
sły 10.476 tys. złotych i związane były z wykonaniem dokumentacji projekto-
wej, wybudowaniem sieci, modernizacją sieci. Z uzyskanych wyników można 

stwierdzić, że liczba mieszkańców na terenie aglomeracji Kalisz, którzy nie są 
podłączeni do sieci, wynosi ok. 1.000. 

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezali-
czane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów pu-
blicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. 
Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 2078) realizowano dofinansowanie do likwidacji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe wraz z jednoczesnym 
wykonaniem przyłącza posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, by osiągnąć 
trwały efekt ekologiczny.

Działania w 2020 r. polegały na informowaniu mieszkańców Kalisza o moż-
liwości uzyskania dofinansowania, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli 
posesji w ramach obowiązków służbowych. Udzielono dotacji na likwidację 
28 sztuk zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe wraz z jedno-
czesnym wykonaniem przyłącza posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.
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4. Uchwała nr XXII/298/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w 
sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest dla Kalisza
Podstawowym celem programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta Kalisza, a przez to wyeliminowanie szkodliwego 
wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiąga-
jąc ten cel wypełnione zostanie zobowiązanie oczyszczenia terenu państwa 
z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Miasto Kalisz zakłada 
usunięcie całej ilości azbestu zgodnie z obowiązującym planem. W związ-
ku z tym program zakłada realizację szeregu zadań. Wyznaczoną politykę 
usuwania wyrobów zawierających azbest należy przeprowadzić według 
harmonogramów wyszczególnionych w kolejnych rozdziałach. W harmono-
gramach uwzględniono kolejność wykonywania oraz wskazano odpowie-
dzialność jednostek, podmiotów za wykonywanie poszczególnych zadań.

W programie założono następujące zadania: 

• inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyro-
bów zawierających azbest – inwentaryzacja została już przeprowadzona,

• edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków 
dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz spo-
sobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania realizowana 
jest poprzez ulotki informacyjne dla mieszkańców,

• mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usu-
nięcia wyrobów zawierających azbest – edukacja, ulotki informacyjne 
dot. usuwania wyrobów zawierających azbest,

• udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów 
zawierających azbest,

• bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego 
realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

W 2020 roku Miasto Kalisz sfinansowało w 100% zadanie pn.: usuwanie, w tym 
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Kalisza. Zadanie było realizowane na podstawie 36 złożo-
nych wniosków. Na zlecenie Miasta Kalisza z terenu miasta usunięto i uniesz-

kodliwiono 64,829 Mg wyrobów zawierających azbest z 36 nieruchomości 
i przeznaczono na ten cel z budżetu Miasta środki finansowe w wysokości 
33.121,86 zł.

5. Uchwała nr XV/236/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Planu ada-
ptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030”. 
Celem nadrzędnym planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 
jest ograniczenie negatywnych zmian klimatu poprzez podnoszenie poten-
cjału adaptacyjnego miasta Kalisza w celu zapewnienia rozwoju zrównowa-
żonego miasta i polepszenia jakości życia mieszkańców. Cele strategiczne 
planu adaptacji są następujące:

• uwzględnienie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w polityce roz-
woju miast,

• przystosowanie funkcjonowania miasta do zjawisk meteorologicznych 
powodujących zwiększoną koncentrację zanieczyszczeń powietrza,

• wzmacnianie systemu przyrodniczego, jako naturalnego narzędzia 
adaptacyjnego,

• adaptacja do zagrożeń termicznych (upały, chłody, oblodzenia) – two-
rzenie warunków sprzyjających zdrowiu mieszkańców, 

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych 
zjawisk hydrologicznych,

• zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacji ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych.

36liczba złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków
na usunięcie azbestu

64,829 Mgliczba usuniętych wyrobów zawierających azbest

33.121,86 złkwota wydana na demontaż, w tym transport
i unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta Kalisza



127Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
Uchwała nr XXXIV/509/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”. Zmieniono 
treść załącznika do uchwały nr XVI/189/2015 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 li-
stopada 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”, zmienionej uchwałą nr XXIII/377/2020 
Rady Miasta Kalisza z 7 maja 2020 r. i nadano nowe brzmienie określone 
w załączniku do uchwały.

W 2020 roku trwały prace nad przygotowaniem Aktualizacji Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza (PGN) – tj. analiza danych i założeń 
wynikających z dokumentu, który jest strategicznym i wyznacza główne cele 
i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności ener-
getycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cie-
plarnianych oraz prace nad opracowaniem „Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 
wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko. W progno-
zie dokonano oceny skutków realizacji „Aktualizacji założeń...” na poszcze-
gólne komponenty środowiska, wykazane zostały potencjalne zagroże-
nia dla środowiska wynikające z realizacji zaplanowanych działań, a także 
wskazano rozwiązania poprawy istniejącego i planowanego sposobu pro-
wadzenia działań służących prowadzeniu polityki energetycznej na terenie 
miasta Kalisza – czyli zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe.

7. Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”
mający na celu montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie mia-
sta Kalisza został w 2020 roku zakończony. Na chwilę obecną prowadzone są 
dalsze działania mające na  celu zaktualizowanie dokumentów projektu. 
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1. Uchwała nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz uchwała nr XXXIV/499/2020 Rady Miasta Kalisz 
z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwały określają między innymi rodzaj odpadów, które będą odbierane 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
rodzaje i ilości pojemników i worków, w które wyposaża się nieruchomości,  
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, rodzaje odpadów, które 
mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Zmiany wprowadzone nową uchwałą mają na celu określenie częstotliwości 
odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej oraz zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Zmiany te są zawarte w „Regulaminie przyjmowa-
nia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, 
stanowiącym załącznik do uchwały i są uszczegółowieniem „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza”.

7.7.2. Gospodarka Komunalna i Zieleń 
Miejska

2. Uchwała nr XXXII/475/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy, w drodze uchwa-
ły, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów go-
spodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Uchwała 
weszła w życie 01.01.2021 r.

3. Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, uchwała nr XIII/202/2019 
Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca powyższą uchwałę, 
a nastepnie zastąpująca uchwałę nr VII/40/2015, uchwała nr XXXII/474/2020 
Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, a następnie ustala stawkę takiej opłaty. Z po-
branych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, a także koszty administracyjne tego systemu oraz 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. 
W uchwale tej podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, co będzie się wiązało z wyższymi wpływami do budżetu, a to  
przyczyni się do pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
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3. Uchwała nr IX/126/2019 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 maja 2019 r. 
w sprawie podziału obszaru Miasta Kalisza na sektory, zmieniona uchwałą 
nr XXIX/433/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
podziału obszaru miasta Kalisza na sektory.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy są obowią-
zane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyzna-
czenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rada gminy 
liczącej ponad 10.000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt 
prawa miejscowego o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwa-
gę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar 
możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości. Kierując się ww. przesłankami w celu 
zapewnienia efektywnego odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, dokonano podziału obszaru miasta na sześć sektorów. 
Podział ten umożliwi także większą konkurencję na rynku odbioru odpadów 
komunalnych, przekładającą się na jakość wykonywanych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwała 
w sprawie podziału Miasta Kalisza na sektory stanowi akt prawa miejscowe-
go i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowe-
go systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Kaliszu.

4. Uchwała nr IX/123/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2019 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Kalisza, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Miasta Kalisza 
nr XIII/203/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz  uchwałą Rady Miasta Kalisza 
nr XXVI/419/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

Regulamin ma na celu uszczegółowienie zasad i wymagań dotyczących 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, obowiązki wła-
ścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gmi-
ny oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. Ponadto 
precyzuje wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz 
mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. Zadania są na bieżąco 
realizowane.
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Zieleń Miejska – wykonane nasadzenia w 2020 roku

m.in.

lipa drobnolistna, klon czerwony, klon 
pospolity, dąb szypułkowy, jarząb 
mączny, jarząb szwedzki, surmia bigno-
niowata, platan klonolistny, olsza czar-
na, magnolie

m.in. 

irga, ligustr pospolity, trzmielina, 
dereń, róże okrywowe

m.in. 

stokrotka ogrodowa, fiołek rogaty, begonia, pokrzywka, starzec popielny, paciorecz-
nik, niecierpek, wrzosy, pelargonia bluszczolistna, wilec, sandewilla, uczep, kocanka 
ogrodowa, petunia, surfinia, sanwitalia, rozplenica japońska, miskant chiński, trzcin-
nik, winobluszcz trójklapowy, milin amerykański, winobluszcz trójklapowy

drzew501 krzewów4.199

łączna liczba wszystkich
nasadzeń zieleni w 2020 r.23.920

m.in.
lipa drobnolistna, klon czerwony, klon pospolity, 
lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jarząb 
mączny, jarząb szwedzki, surmia bignoniowata, 
platan klonolistny, olsza czarna, magnolie, in. 

m.in. 
irga, ligustr pospolity, trzmielina, 
dereń, róże okrywkowe, in.

kwiatów
i bylin19.220
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Uchwała nr XXI/359/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności na terenie Kalisza na 2020 rok.

Rada gminy, wypełniając wynikający z ustawy o ochronie zwierząt obo-
wiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, 
określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem Programu było 
stworzenie przez Miasto Kalisz systemu zapobiegania bezdomności oraz 
sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi 
z terenu miasta Kalisza w 2020 r. 

Program obejmuje w szczególności realizcję następujących zadań:

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

• odławianie bezdomnych zwierząt,

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

• usypianie ślepych miotów,

• wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt go-
spodarskich,

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program obejmuje również plan sterylizacji lub kastracji, w tym wypadku kotów 
wolno żyjących bytujących na terenie Kalisza. Program realizuje Prezydent za 
pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu, w tym: Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biura Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Kaliszu oraz przy współudziale karmicieli kotów wolno żyjących.

7.7.3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2020 r. zrealizowano nastę-
pujące zadania:

11.250,00 zł
5.137,02 zł
10.520,00 zł

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym:
sterylizacja i kastracja

dokarmianie
leczenie

0,00 zł
0,00 zł

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 w tym: zapewnienie gotowości przyjęcia zwierzęcia

karma dla zwierząt

28.072,00 złZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach nagłych zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

realizacja
w 2020

12.000,00zł
5.000,00 zł
8.000,00 zł

1.000,00 zł
1.000,00 zł

34.000,00 zł

444.975,67 złZapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt

504.866,00 zł

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Usypianie ślepych miotów

Obligatoryjna sterylizacja
albo kastracja zwierząt w schronisku

Rozwój wolontariatu aktywnie działającego
na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami

przebywającymi w schronisku i na rzecz promocji
ich adopcji

Odławianie bezdomnych zwierząt

499.954,69 złRAZEM 565.866,00 zł

plan
na 2020nazwa zadania

Ponadto w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi zakupiono budki 
dla kotów wolno żyjących w ilości 20 sztuk, które zostały przekazane oso-
bom opiekującym się kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Kalisza, ce-
lem ustawienia ich w miejscach, gdzie zwierzęta najczęściej są dokarmia-
ne. W budżecie Miasta Kalisza na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 
2.700,00 zł.
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7.9. Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna

Uchwała Nr XVII/28/2019 Rady Masta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.

Najważniejsze zrealizowane zadania w roku 2020 to:

Nazwa zadania: Wymiana przyłączy wodociągowych
Realizacja w roku 2020: Wymieniono 124 przyłączy o długości 1.461,0 m 
Nakłady poniesione w 2020 r.: 1.088.912,48 zł.

Nazwa zadania: Wymiana rurociągów azbestowo-cementowych
Realizacja w roku 2020: Wybudowano nowe sieci wodociągowe Dz 125 PE 
w ulicach: Chłodnej, Skalmierzyckiej, Kresowej, Wąskiej o długości 954,66 m.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 626.600,64 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Sulisławice
Realizacja w roku 2020: Wybudowano sieć wodociągową w ulicy: Malowni-
czej Dz 110 PE o długości 253,67 m. Wykonano prace projektowe dla zadań 
w ulicach: Panoramicznej, Rodowej, Egipskiej.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 51.930,36 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Chmielnik
Realizacja w roku 2020: Wybudowano sieć wodociągową Dz 125 PE w ulicy 
Konińskiej o długości 400,37 m i Dz 90 PE o długości 5,25 m.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 88.316,54 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o zna-
czeniu lokalnym
Realizacja w roku 2020: Wybudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Czarna Droga Dz 125 PE o długości 149,05 m, 

• Zdrojowej Dz 125 PE o długości 135,64 m oraz kanał sanitarny Ø200 PVC 
w ulicy Zdrojowej o długości 106,75 m,
• Cegielnianej – Asnyka, Dz 125 PE o długości 42,0 m, 
Wykonano prace projektowe dla zadań w ulicach: Piaszczystej, Żytniej i Marka.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 183.922,06 zł.

Nazwa zadania: Modernizacja kanałów sanitarnych metodą bezwykopową
Realizacja w roku 2020: Wykonano modernizację kanałów metodą bezwy-
kopową (rękaw z kompozytów żywic epoksydowych i poliestrowych utwar-
dzonych lampami UV) w ulicach:
• Częstochowskiej Ø600 o długości 335 m,
• Sudeckiej Ø200 o długości 280 m,
• al. Wojska Polskiego Ø160, Ø200, Ø250 o łącznej długości 337 m.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 1.478.627,00 zł.

Nazwa zadania: Modernizacja kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową
Realizacja w roku 2020: kolektor Krępica Ø1000 o długości 459 m.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 876.407,00 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w stre-
fach inwestycyjnych miasta
Realizacja w roku 2020: Wybudowano sieć wodociągową Dz 355 PE o dłu-
gości 1059 m i kanalizację sanitarną grawitacyjno/tłoczną Ø300 KAM/Dz 110 
PE wraz z przepompownią ścieków o łącznej długości 2.142 m w ulicach In-
westorskiej – Rozwojowej.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 1.649.779,09 zł.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia pompowni przy 
ulicy Czaszkowskiej i ulicy Nowy Świat
Realizacja w roku 2020: Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Le-
gionów, Ułańskiej, Nowy Świat i Zacisze Ø300 KAM, Ø200PVC, Ø160 PVC 
o łącznej długości 1.102,53 m.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 612.497,42 zł.

Nazwa zadania: Rewitalizacja Śródmieścia
Realizacja w roku 2020: Przebudowano sieci wodociągowe w ulicach:
• Franciszkańskiej Dz 125 PETS o długości 150,8 m
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• Kazimierzowskiej Dz 125 PETS, o długości 20,57 m 
• Mostowej Dz 355 PETS, o długości 15,67 m
• Modernizacja węzłów na sieci wodociągowej – 4 szt.
Przebudowano kanalizację ogólnospławną w ulicach: Kanonickiej, Nowy Ry-
nek Ø160 PVC o długości 14,14 m oraz wymieniono przyłącza Ø160 PVC – 2 szt.
Wykonano prace projektowe dla zadań w ulicach Kolegialnej – pl. Św. Józefa.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 395.254,21 zł.

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicy Tyniec
Realizacja w roku 2020: Wybudowano sieć wodociągową Dz 355 PE/Dz 280 
PE/ Dz 225 PE/ Dz 180 PE/ Dz 125 PE wraz z komorą redukcyjno-pomiarową 
o łącznej długości 801,61 m w ulicy Żwirki i Wigury.
Wykonano prace projektowe dla zadania w ulicy Owsianej.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 1.158.425,52 zł.

Nazwa zadania: Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody
Realizacja w roku 2020: Utwardzono wewnętrzny układu komunikacyjny 
i zmodernizowano estakadę SUW Lis.
Nakłady poniesione w 2020 r.: 331.920,09 zł.
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8. Inne jednostki

Dom Dziecka w Kaliszu jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej, pla-
cówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Realizuje zadania 
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dom Dziecka w Kaliszu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży częściowo 
lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znalezio-
no rodzinnej pieczy zastępczej. Jest placówką całodobową. W 2020 roku 
w domu Dziecka w Kaliszu przebywało 40 wychowanków.

Dom Dziecka zaspokaja potrzeby wychowanków w zakresie tworzenia od-
powiednich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, 
poznawczego oraz emocjonalnego. W tym celu na terenie placówki prowa-
dzone są zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 
terapeutyczne oraz przygotowujące do życia społecznego. W Domu Dziec-
ka w Kaliszu w 2020 roku prowadzony był program „Przygotowanie do samo-
dzielności” dla wychowanków od 15. roku życia. Nabywali oni umiejętności, 
które są niezbędne w dorosłym życiu.

Dom Dziecka w Kaliszu podejmuje czynności ułatwiające dzieciom powrót 
do rodziny lub umożliwiające umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówka zapewnia również odpowiednie warunki bytowe wychowankom. 
W 2020 roku wymieniono w niektórych pokojach mieszkalnych meble i część 
wyposażenia pokoi dla wychowanków. Poprzez swoją działalność Dom 
Dziecka w Kaliszu realizuje w niektórych aspektach zadania programów 
miejskich funkcjonujących w Kaliszu.

8.1. Dom Dziecka

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2020, dwoje pracowników bierze udział 
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2020 roku Dom Dziecka w Kaliszu współpracował z 4 asystentami rodziny 
wychowanków przebywających w placówce, realizując w ten sposób Pro-
gram Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Miasta Kalisza w zakresie 
pracy zespołowej na rzecz rodziny, współpracy asystenta rodziny z instytu-
cjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019-
2021 w części dotyczącej celu: usamodzielnienie wychowanków rodzinnej i in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej, Dom Dziecka w Kaliszu w 2020 roku opraco-
wał 3 indywidualne programy usamodzielnienia wychowanków i zaktualizował 
7 takich programów. W części dotyczącej celu szczegółowego: restrukturyza-
cja Domu Dziecka w celu spełnienia kryteriów standaryzacji przewidzianej na 
2021 r., Dom Dziecka w Kaliszu przekształcił się w trzy odrębne jednostki orga-
nizacyjne i w grudniu 2020 r. uzyskał pozwolenia Wojewody Wielkopolskiego 
na prowadzenie trzech domów dziecka dla Miasta Kalisza.

W 2020 roku Dom Dziecka brał udział w trzech projektach unijnych:

1. Projekt „Dla rodziny – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania ro-
dziny i pieczy zastępczej” – projekt współfinansowany ze środków EFS w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ra-
mach projektu odbyły się bezpłatne szkolenia dla całej kadry pedagogicznej.

2. Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” – projekt współfinansowany ze środków EFS. Projekt za-
kładał użyczenie trzech laptopów o łącznej wartości 8.547 zł na podstawie 
umowy użyczenia pomiędzy Miastem Kalisz a Domem Dziecka (projekt koor-
dynowany przez MOPS Kalisz).

3. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 
w ramach grantu Dom Dziecka w Kaliszu otrzymał środki finansowe w kwocie 
121.541 zł na doposażenie placówki w sprzęt i środki ochrony przeciw CO-
VID-19 oraz dopłaty do wynagrodzeń z tytułu nieprzerwanej, ciągłej pracy 
w czasie epidemii.



135Raport o stanie gminy za rok 2020 • Kalisz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2020 realizował nastę-
pujące zadania:

Program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okre-
sie epidemii COVID-19”

realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu Miasto Kalisz po-
zyskało łącznie 401.368,00 zł (w tym 338.272,92 zł ze środków europejskich i 
63.095,05 zł. z budżetu państwa). Środki pozyskane z Ministerstwa zostały 
w całości wykorzystane na zakup wyposażenia teleinformatycznego do re-
alizacji nauki zdalnej dzieci i młodzieży oraz środków ochrony osobistej dla 
rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówki opiekuńczo-
-wychowawczej. Od września 2020 r. 129 laptopów wraz z oprogramowaniem 
trafiło (na podstawie umów użyczenia) do 94 rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka, a 3 laptopy do Domu Dziecka w Kaliszu. Ogółem w ramach 
projektu wsparciem zostało objętych 361 osób.

8.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 
2019-2021r. przyjęty uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
28 lutego 2019 r., w ramach którego podejmowane są działania w za-
kresie pieczy zastępczej.

Celem głównym Programu jest rozwijanie lokalnego systemu pieczy zastęp-
czej m.in poprzez:

• promocję rodzicielstwa zastępczego i systematyczne zwiększanie liczby ro-
dzin zastępczych:

W 2020 roku z uwagi na panującą pandemię Covid-19 nie odbyło się żadne 
wydarzenie (konferencja, piknik,  happening) mające na celu promocję rodzi-
cielstwa zastępczego.

• szkolenia i kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
oraz szkolenia kadry pomocy społecznej

W 2020 roku z uwagi na panującą pandemię Covid-19 nie odbyło się  szkolenie 
dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzin-
ne domy dziecka oraz dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą. 
Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą mogły korzystać ze wsparcia: 
poradnictwa psychologa, koordynatora, pracownika socjalnego. Wsparcie 
rodzin odbywało się w okresie pandemii poprzez wizyty i spotkania z zacho-
waniem reżimu sanitarnego oraz w sposób zdalny (głównie telefonicznie).

• ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin za-
stępczych 

W 2020 roku mimo panującej pandemii Covid 19, odbywały się oceny sytuacji  
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych. Oceny 
dokonywane były w sposób zdalny. W 2020 r. pracownicy Działu Pomocy 
Rodzinie i Dziecku MOPS w Kaliszu odbyli w sumie 419 posiedzeń w związku 
z dokonywaniem okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzin-
nej pieczy zastępczej. Oceny sytuacji dzieci w formie pisemnej każdorazowo 
były przekazywane do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Ponadto sporządzono 
75 ocen osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Do 
Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu pracownicy zgłosili informacje o 13 dzie-
ciach z uregulowaną sytuacją prawną. W związku z procedurą kwalifikują-
cą do przysposobienia sporządzane były szczegółowe opinie, które zostały 
przekazane  do Ośrodka Adopcyjnego. 
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• osiągnięcie ustawowych standardów dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

Restrukturyzacja Domu Dziecka w Kaliszu w celu spełnienia kryteriów stan-
daryzacji przewidzianej na rok 2021. W związku z dochodzeniem do standar-
dów określonych w art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm, tj. w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie 
nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 
w pieczy zastępczej) w lipcu 2020r., rozpoczął się proces reorganizacji pal-
cówki. 

• Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 
2019-2021 zakłada limit tworzenia rodzin zastępczych zawodowych na lata 
2019-2021.

W 2020 r. została utworzona jedna rodzina zastępcza zawodowa specjali-
styczna, w której wychowuje się 4 dzieci z Miasta Kalisza.

Rządowy program „Dobry start” oraz dodatek wychowawczy dla dzie-
ci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach zadań 
zleconych realizował dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  
świadczenia w formie dodatku wychowawczego oraz dla dzieci przeby-
wających w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Kaliszu tj. Domu Dziecka 
świadczenia w wysokości  dodatku wychowawczego. Powyższe świadczenia 
były finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W 2020 roku programem „Dobry Start” objęto 204 dzieci przebywające 
w pieczy zastępczej na terenie miasta Kalisza z tego: 99 dzieci w spokrew-
nionych rodzinach zastępczych, w rodzinach niezawodowych 32 dzieci, w ro-
dzinach zawodowych 12, rodzinnych domach dziecka 23, w Domu Dziecka 
w Kaliszu 32 oraz 6 usamodzielnianych wychowanków.

Łącznie wydatkowano kwotę 61.200,00 zł.

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 2020 roku realizował 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość środków na realizację zadań jest przyznawana zgodnie z algo-
rytmem na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Miasta Kalisza zobo-
wiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków Fun-
duszu przeznaczoną na te zadania. W związku z powyższym w 2020 roku 
zostały przygotowane następujące uchwały: 

- Uchwała nr XXIV/382/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia za-
dań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Uchwała nr XXXII/465/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określe-
nia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Uchwała nr XXXIV/492/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. sprawie określenia za-
dań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poniższa tabela przedstawia formy pomocy i z jakiej kwoty skorzystały osoby 
niepełnosprawne w roku 2020 w ramach środków PFRON.

Turnusy rehabilitacyjne 58.322,00 zł

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

kwota

dla 43 osób wraz
z opiekunami

445.014,00 złdla 962 osób

Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 454.576,00 złdla 47 osób

Dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej 40.000,00 zł1 dofinansowanie

Finansowanie kosztów szkoleń
i przekwalifikowania zawodowego

osób niepełnosprawnych
9.658,00 złdla 2 osób

Zwrot wydatków na instrumenty
i usługi rynku pracy dla osób

niepełnosprawnych poszukujących pracy
i nie pozostających w zatrudnieniu

8.366,00 złdla 1 osoby

Dofinansowanie do sportu, kultury,
rekreacji i turystyki 32.000,00 złdla 3 organizacji

(65 osób)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 210.000,00 zł5 umów
na 6 stanowisk

Dofinansowanie do działalności WTZ 1.947.120,00 złdla 2 warsztatów
(95 uczestników)

dofinansowanierodzaj wsparcia z PFRON
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W roku 2020 dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
wraz z opiekunami było rozpatrywane według kolejności złożonych wniosków. 
Dofinansowanie było przyznawane osobom dorosłym, które nie korzystały 
z dofinansowania w roku 2019 zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów re-
habilitacyjnych, przy czym pierwszeństwo przy przyznawaniu dofinansowa-
nia miały osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie do zakupionych w 2020 r. przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym wyno-
siło do 50% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnospraw-
nej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu była wyższa niż 
ustalony limit, dofinansowanie otrzymały 923 osoby niepełnosprawne. Wnio-
ski najczęściej dotyczyły: pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych 
i wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez, materacy p/odleżynowych, 
balkoników oraz ortez. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego otrzy-
mało 39 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjne-
go dla osoby dorosłej wynosiło do 80% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 
2.000 zł. Dofinansowanie dotyczyło między innymi: łóżek rehabilitacyjnych, 
rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych i stacjonarnych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2020 r. otrzymało 30 
osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się. Dofinansowa-
nie otrzymały  osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

W przypadku dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych wpro-
wadzono ograniczenie kwotowe tj. do 4.500 zł dofinansowania ze środków 
PFRON. W 2020 r. dofinansowano również: wykonanie jednej windy, trzech 
platform przyschodowych, jednego podsufitowego systemu do transportu 
oraz jednego krzesełka schodowego.

W 2020 roku zadanie dotyczące dofinansowania do likwidacji  barier w ko-
munikowaniu się nie było realizowane.

W roku 2020 wypłacono dofinansowanie dla 17 osób niepełnosprawnych 
w ramach likwidacji barier technicznych. Dofinansowanie dotyczyło mię-
dzy innymi: zakupu, podnośników transportowo-kąpielowych, podnośników 
elektrycznych, schodołazów gąsienicowych i elektrycznych oraz krzeseł toa-
letowych i nakładek toaletowych.

W roku 2020 złożono 1 wniosek dotyczący przyznania środków na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej – wypłacono dofinansowanie w wysokości 
40.000 zł. W roku 2020 złożono 7 wniosków pracodawców na dokonywanie 
zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 
z czego zawarto 5 umów dla wyposażenia 6 stanowisk pracy – wypłacono 
dofinansowanie w wysokości 210.000 zł.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych inicjuje i organizuje kierownik Powia-
towego Urzędu Pracy w Kaliszu, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kaliszu przekazuje środki finansowe. W 2020 r. zrefundowano szkolenia 
dla 2 osób niepełnosprawnych na kwotę 9.658 zł.

W Kaliszu funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, terapią objętych jest 50 uczestników nie-
pełnosprawnych. Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym 
przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności „Orioniści”, te-
rapią objętych jest 45 uczestników niepełnosprawnych. Głównym zadaniem 
warsztatu jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej przy zasto-
sowaniu techniki terapii zajęciowej, zmierzającej do rozwijania umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psy-
chofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejęt-
ności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym 
i podjęcie pracy. W 2020 roku warsztat opuściło 5 uczestników. Na wolne 

kwota
Zwrot wydatków na instrumenty

i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy

i nie pozostających w zatrudnieniu

8.366,00 złdla 1 osoby

Dofinansowanie do sportu, kultury,
rekreacji i turystyki 32.000,00 złdla 3 organizacji

(65 osób)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 210.000,00 zł5 umów
na 6 stanowisk

Dofinansowanie do działalności WTZ 1.947.120,00 złdla 2 warsztatów
(95 uczestników)

dofinansowanierodzaj wsparcia z PFRON



miejsca zostali przyjęci nowi uczestnicy po wcześniejszej akceptacji Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kwota dofinansowania z PFRON 
na jednego uczestnika rocznie wynosiła 20.496 zł, co stanowiło 90% pełnego 
kosztu. Pozostałe 10% kosztów było dofinansowane ze środków budżetu Mia-
sta Kalisza, budżetu Powiatu Kaliskiego oraz Powiatu Pleszewskiego.

W 2020 roku złożono 3 wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 
43.300 zł. Umowa zawarta z Fundacją Dzieciom „Pomagaj” z siedzibą w Wo-
licy dotycząca dofinansowania „Rodzinnego Festynu Rekreacyjno-Sporto-
wego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza” 
oraz umowa z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 
dotycząca dofinansowania „XVI Międzynarodowych Halowych Mistrzostw 
Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce” nie zostały zrealizo-
wane. Odstąpiono od realizacji w/w umów z powodu obwiązywania w kraju 
stanu epidemii, wywołanego COVID-19. Trzecia umowa zawarta z Klubem 
Sportowym Niepełnosprawnych START na kwotę 32.000 zł została zrealizo-
wana. Dotyczyła ona organizacji i prowadzenia procesu szkolenia zawodni-
ków niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych oraz organiza-
cji zawodów sportowych i obozów sportowych.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I i II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu jest realizatorem pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych mieszkańców Mia-
sta Kalisza. Program jest odrębnie finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest podzielony na dwa 
moduły.

Łączna kwota otrzymanych z PFRON środków na sfinansowanie Modułu I i II 
wyniosła 380.600,00 zł. 

W programie złożono 100 wniosków, na które zawarto 87 umów na łączną 
kwotę 354.342,74 zł. W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samo-
rząd” złożono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu 100 wnio-
sków o udzielenie dofinansowania, 13 wniosków pozostawiono bez zawarcia 
umowy z powodu niespełnienia wymogów formalnych, rezygnacji lub zgonu. 
Dofinansowanie otrzymały osoby niepełnosprawne w ramach poszczegól-
nych modułów: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawo-
dową: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

• zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (złożono 1 wniosek na kwo-
tę 10.000 zł, zawarto 1 umowę), 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym: 

• zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu koń-
czyn górnych (17 wniosków; zawarto 11 umów na kwotę 62.831,46 zł i wypła-
cono kwotę 62.518,75 zł),

• zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (2 wnioski; zawarto 
2 umowy na kwotę 3.999,98 zł i wypłacono 1 wnioskodawcy kwotę 2 000 zł),

• zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (2 wnioski za-
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warto 2 umowy na kwotę 10.402,18 zł i wypłacono kwotę 10.402,18 zł), 

• zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy (3 wnioski; zawarto 3 umowy na kwo-
tę 10.938,22 zł i wypłacono kwotę 10.933,70 zł), 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

• zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
(4 wnioski; zawarto 3 umowy na kwotę 37.907 zł i wypłacono kwotę 18.000 zł), 

• zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (3 wnioski; zawarto   
3 umowy na kwotę 8.580 zł i wypłacono kwotę 5.280 zł),

• zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne (2 wnioski; zawarto 1 umowę na kwotę 
14.200 zł),

• zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (2 wnioski; za-
warto 2 umowę na kwotę 11.437,50 zł i wypłacono kwotę 3.937,50 zł),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej (4 wnioski; złożonych na kwotę 8.724,90 zł, 
zawarto  4 umowy i wypłacono na kwotę 2.650,80 zł). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (złożono 
60 wniosków na kwotę 177.063,50 zł., zawarto 55 umów na kwotę 175.321,50 zł, 
wypłacono dofinansowanie dla 48 wniosków na kwotę 131.121,50 zł). Ze wzglę-
du na wprowadzone przez Fundusz zasady programu, dofinansowanie do 
nauki jest wypłacane w transzach. Pierwsza transza obejmująca tylko cze-
sne została w całości wypłacona. Kolejna transza będzie wypłacona po 
przedstawieniu przez studentów informacji o zaliczeniu semestru/półrocza 
nauki lub po złożeniu zaświadczenia, że uczęszczali na zajęcia zgodnie z pla-
nem/programem studiów.

Program w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoła-
nych chorobami zakaźnymi”

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przystąpił do re-
alizacji nowo uruchomionego przez PFRON programu w ramach Modułu III 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego 
programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepeł-
nosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epi-
demicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III byli:

• osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności,

• dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Wysokość pomocy miesięcznie na jedną osobę wynosiła 500 zł, z tym że 
okres na jaki zostało przyznane świadczenie nie mogło być dłuższe niż 5 mie-
sięcy. Wsparcie skierowane było do osób niepełnosprawnych, które były:

• uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

• uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na 
podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na 
podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finanso-
wana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

• uczestnikami programów zatwierdzonych przez radę nadzorcza PFRON 
i w ramach tych programów korzystały ze wsparcia udzielanego przez pla-
cówki rehabilitacyjne,

• pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania za-



jęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim,

• pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, 
funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

Liczba złożonych wniosków ogółem 618

Liczba złożonych wniosków spełniających wymogi programu
(pozytywna weryfikacja formalna) 563

dane finansowe kwota [zł]

Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III programu
– pomoc Adresatom programu 627.000,00

Środki finansowe otrzymane na obsługę realizacji Modułu III programu 15.675,00

Kwota środków finansowych do zwrotu 7.500,00

Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu III programu
– pomoc adresatom programu 619.500,00

Udział środków wydatkowanych na obsługę Modułu III programu
w środkach wydatkowanych na realizację Modułu III programu 2,5%

Liczba Wnioskodawców ogółem,
którym udzielono pomocy w ramach programu 274

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy 275

liczba osób niepełnosprawnych wnioskujących we własnym imieniu 192

liczba podopiecznych 83

Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON
otrzymanych przez Samorząd powiatowy na realizację Modułu III programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Program Wspierania Rodziny w mieście Kaliszu na lata 2019-2021

Głównym celem programu jest wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywra-
caniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wspieranie kobiet w ciąży 
i ich rodzin zgodnie z ustawą „Za życiem”. Podejmowano działania mające 
na celu przywracanie rodzinie zdolności do pełnienia przez nią zadań, za-
bezpieczano podstawowe potrzeby bytowe rodzin, prowadzono profilaktykę 
prozdrowotną  oraz pracę zespołową na rzecz rodziny. Podejmowane przez 
rodziny działania prezentuje poniższa tabela

Samodzielne załatwianie spraw urzędowych 33

Podjęcie terapii uzależnień 16

Poprawa sytuacji mieszkaniowej 51

Poprawa sytuacji szkolnej dzieci 45

Utrzymanie abstynencji 17

Zapisanie dzieci do przedszkola 33

Poprawa kontaktów dzieci ze szkołą 15

Podjęcie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej 19

Zwiększenie dbałości o zdrowie 77

Uregulowanie prawne sytuacji życiowej 11

Pozyskanie innego lokalu mieszkalnego 9

Podjęcie stałej pracy zarobkowej 28

Poprawa kompetencji wychowawczych 8

liczba rodzindziałania

Zapisanie dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej 6

Trening budżetowy 2

Pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych 1

Ugoda z MZBM 2

Umieszczenie w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień 1

Poprawa relacji wśród dorosłych 2

Zarejestrowanie w PUP 8

Diagnoza w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 21

Zabezpieczenie miejsca pobytu matki z dziećmi 2

Ustalenie stopnia niepełnosprawności 5

Pozyskanie dodatkowego źródła dochodu
(renty, świadczenia pielęgnacyjnego) 6
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W roku 2020 asystą rodzinną objęto 106 środowisk, w których przebywało 
255 dzieci. Asystenci zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mieli pod 
swoją opieką średnio 13 rodzin. Zatrudniono 9 asystentów rodziny.

rodzice

174106

liczba osób
w rodzinach

dzieci

255

16 - 18 lat

14

7 - 15 lat

129

0 - 6 lat

112

dzieci i młodzież - przedział wiekowyliczba
rodzin

W roku 2020 roku w ramach ustawy „Za życiem” asystenci rodziny udzielili 
wsparcia 18 kobietom ciężarnym, w tym 6 kobietom w ciąży zagrożonej w za-
kresie: pomocy i porady w ramach korzystania z usług placówek ochrony 
zdrowia, poradnictwa dotyczącego rozwiązań wspierających rodzinę, po-
mocy w zakresie wsparcia psychologicznego członków rodziny czy eduko-
wania w obszarze przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowywaniu 
dziecka.

W zakresie tej ustawy podjęto współpracę z: Wojewódzkim Szpitalem Ze-
spolonym, przychodniami lekarskimi, Biurem Świadczeń Rodzinnych.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W 2020 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program Asystent 
Rodziny na rok 2020, którego celem było przyznanie asystentom rodziny jed-
norazowego dodatku do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pierwszej 
fazie pandemii COVID-19. Kwota otrzymanych środków w ramach konkursu 
to 11.050 zł. z Funduszu Pracy.

Bon Turystyczny

W roku 2020 wprowadzono w Polsce usługę – „Bon Turystyczny”, w tym m.in. 
dla dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą  z dnia 19.06.2020 r. o Pol-
skim Bonie Turystycznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu prze-
kazał ministrowi właściwemu do spraw rodziny, za pośrednictwem wojewody, 
informacje o osobach uprawnionych, które w dniu wejścia w życie ustawy 

miały przyznane prawo do dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113 
albo art. 115 ust. 2a ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz dzieci, na które przysługuje im ten dodatek. Dodatkowo do 5 
dnia każdego miesiąca  począwszy od miesiąca sierpnia 2020 r. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kaliszu przekazuje dane przyrostowe o dzieciach 
z pieczy zastępczej i osobach uprawnionych, na które przysługuje wsparcie 
z programu Rodzina 500+.  Łącznie  przekazano informację o 254 dzieciach 
z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej  uprawnionych do otrzymania 
„Bonu Turystycznego”.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

23.04.2020 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę nr XXII/368/2020 w spra-
wie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Miasto Kalisz otrzymało środ-
ki finansowe z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację 
w 2020 roku usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 
pełnoletnich  osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym do 
wyżej wymienionych.

Zgodnie z umową nr 5/2019/AOON zawartą w dniu 18 grudnia 2019 r. Wo-
jewoda Wielkopolski przekazał dotację w łącznej kwocie 105.374,00 zł. na 
realizację zadań określonych w Programie tj.: możliwość skorzystania przez 
osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, stymulowanie oso-
by niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie prawa do 
niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełno-
sprawność i umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu 
lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kul-
turalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Zatrudniono 4 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy mieli pod opieką 
21 osób, z czego 18 osób posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 3 
osoby miały niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Z uwagi na obo-
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wiązujący stan pandemii w kraju realizację programu rozpoczęto w maju 2020 
roku a zakończono w listopadzie 2020 roku. Zrealizowano 2.802,50 godziny 
usług asystenckich. Środki pozyskane w ramach programu wydatkowano na 
koszty związane z: godzinami usług asystenckich, zakupem biletów komuni-
kacji publicznej dla asystenta, ubezpieczeniem asystenta, zakupem środków 
ochrony osobistej oraz obsługą programu. Na ten cel wydano 87.746,91 zł.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Miasto Kalisz pozyskało dodatkowe środki finansowe z Funduszu Solidarno-
ściowego na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnospraw-
nych w wieku do 75. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dla dzieci do 16. roku 
życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełniających warunki do udzielenia 
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, oraz których dochód nie 
przekracza 400% obowiązującego kryterium dochodowego.

Zgodnie z umową nr 9/2020/UO zawartą 4 sierpnia 2020 r. Wojewoda Wiel-
kopolski przekazał dotację w łącznej kwocie 266.384,64 zł. na realizację za-
dań określonych w Programie. Po rozstrzygnięciu konkursu na bezpośred-
niego realizatora zadania publicznego zapewnienie usług opiekuńczych dla 
osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kali-
sza podpisano umowę nr 139/WSSM/20 z Polskim Czerwonym Krzyżem Wiel-
kopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu i umowę nr 140/WSSM/20 z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. 
Z tej formy pomocy w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. skorzystały 64 
osoby a wykonanych zostało 8021 godzin, których koszt został dofinansowa-
ny z Programu na łączną kwotę 180.953,76 zł. 

Ponadto w dniu 26 sierpnia 2020 r. Podpisano umowę ze Zgromadzeniem 
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, Dom Zakonny z siedzibą w Ka-
liszu na wykonywanie na terenie miasta Kalisza specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Z tej formy pomocy w okresie od 26.08.2020 r. do 18.12.2020 r. 
skorzystało 9 osób, a wykonanych zostało 738 godzin, których koszt został 
dofinansowany z Programu na kwotę 22.140,00 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i przewlekle chorych

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
ga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane także osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżo-
nek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze w mieście Kaliszu świadczone są przez dwie organizacje 
pozarządowe tj. Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża z siedzibą przy ul. Dobrzeckiej 2 oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 6 w Kaliszu.

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 642

2020

687

Liczba świadczeń (w godzinach) 177.288 h194.424 h

Koszt usług opiekuńczych 3.999.617,28 zł3.888.480,00 zł

2019

Źródło: Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w latach 2019- 2020
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci i młodzieży korzystało 121 osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych świadczyła Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu ul. Korczak 4A.

Dla dzieci i młodzieży od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczyła Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym „Nowa Nadzieja” z siedzibą w Kaliszu ul. Nowy Świat 13, Gabinet 
Fizjoterapii Funkcjonalnej Medikor z siedzibą w Kaliszu al. Wojska Polskie-
go 80, Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „Papilio dzieciom” w Kaliszu 
al. Wojska Polskiego 2a oraz Monika Bażant MB – Alimed Fizjoterapia w Ka-
liszu ul. Kwiatowa 1.

Firmy zostały wyłonione w drodze zamówienia publicznego na usługi spo-
łeczne. Środki na zabezpieczenie tej formy pomocy pochodzą od Wojewody 
Wielkopolskiego.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Celem tego programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzie-
ży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych 
lub niepełnosprawnych i samotnych. Z pomocy w formie dożywiania w 2020 
roku skorzystały 2.192 osoby, w tym 1.103 dzieci, wśród których 68 dzieci ob-
jętych pomocą na wniosek dyrektorów szkół, bez konieczności wydawania 
decyzji administracyjnej. W bieżącym roku udzielono również pomocy w for-
mie całodniowego wyżywienia dla osób będących w izolacji bądź na kwa-
rantannie spowodowanej pandemią koronawirusa, wsparcie udzielane było 
bez wydania decyzji administracyjnej dla 753 osób.

W ramach programu wypłacono rodzinom świadczenia pieniężne dla 235 
osób w kwocie 115.911 zł. Na realizację całego zadania wydatkowano kwotę 
1.580.000 zł (w tym ze środków własnych kwotę 630.000 zł oraz z dotacji Wo-
jewody Wielkopolskiego kwotę 950.000 zł).

Grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopol-
sce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 
7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz poza-
konkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wiel-
kopolsce” były działania związane z zapobieganiem/ łagodzeniem skut-
ków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy 
i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. W dniu 28 
października 2020 r. została zawarta umowa nr 290/2020 pomiędzy Wo-
jewództwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Poznaniu a Miastem Kalisz. Realizatorem projektu na terenie Miasta Kalisza 
był m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Okres realizacji pro-
jektu: 1.06.2020 – 31.12.2020 r. Łączny koszt programu wyniósł 158.964,88 zł.

Program „Wspieraj seniora”

W październiku 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przy-
stąpił do programu „Wspieraj Seniora” organizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu było zapewnienie usługi 
wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała 
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podsta-
wowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej czy leki. 
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielili wsparcia 63 se-
niorom, z czego do 22 seniorów przez półtora miesiąca codziennie dowozili 
ciepły posiłek. Wszystkie czynności prowadzone były z zachowaniem reżimu 
sanitarnego m.in. noszenie maseczek, rękawiczek, dezynfekcja czy zacho-
wanie odpowiedniej odległości. Łączny koszt programu wyniósł 67.826,25 zł.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

W okresie od 1 grudnia 2019 do 30 września 2020 miał miejsce kolejny cykl 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizowane-
go w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD) zwany Podprogram 2019. W ramach tej współpracy pracownicy so-
cjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu rozpowszechnia-
ją informacje o możliwości uzyskania pomocy w ramach tego Programu 
wśród osób korzystających z pomocy społecznej oraz wydają skierowania 
do otrzymania pomocy żywnościowej. Do współpracy na terenie naszego 
miasta przystąpiły dwie organizacje tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Rejonowy w Kaliszu i Caritas Diecezji Kaliskiej. Pracownicy socjalni  w 
ramach podprogramu 2019 wydali 1.548 skierowań na żywność, a z pomocy 
skorzystały łącznie 3.052 osoby. 

W ramach podprogramu prowadzono warsztaty dla osób korzystających 
z pomocy żywnościowej dotyczące zdrowego żywienia oraz edukacji eko-
nomicznej. Warsztaty ze względu na czas pandemii prowadzono w formie 
on-line.

Skierowanie na żywność mogły otrzymać osoby, których dochód nie prze-
kraczał 200% kwoty kryterium dochodowego ustalonego na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej  oraz zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. sieroctwo, bezrobo-
cie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezdomność, bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania, trudno-
ści w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego czy zdarze-
nie losowe i sytuacja kryzysowa (zagrożenie COVID-19).

Projekt „Równi na starcie” – utrzymanie trwałości projektu

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, 
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi spo-
łeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, w partnerstwie z Fundacją 
„Z Godnością” w Kaliszu od października 2016 r. do 31 grudnia 2020 r., był 
realizatorem projektu pt. „Równi na starcie”. Od 1.01.2020 do 31.12.2020 re-
alizowana była trwałość projektu poprzez przekazywanie dotacji z Wydzia-
łu Finansowego Urzędu Miasta Kalisza bezpośrednio do partnera „Fundacji 
z Godnością”. Dotacja była przeznaczona na prowadzenie ośrodka wspar-
cia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krót-
kookresowego pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. 

W 2020 roku ogółem z Miasta Kalisza przekazano do Fundacji z Godnością 
312.000 zł.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 na terenie Miasta Ka-
lisza działał Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, co jest skuteczną 
formą pracy z rodziną doświadczającą przemocy.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. W strukturach Ośrodka funk-
cjonuje Dział Interwencji Kryzysowej, do którego obowiązków należy reali-
zowanie zadań objętych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kaliszu.

Realizowane działania w ramach ww. programu oraz Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprzez systematyczną, interdyscy-
plinarną współpracę podmiotów w znacznym stopniu wpłynęły na sprawnie 
działający system zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych na 
terenie Kalisza.

Podjęte działania w sposób znaczący wpłynęły na wzrost wiedzy i świado-
mości zarówno służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku prze-
mocy domowej, jak i osób/rodzin uwikłanych w przemoc, co przekłada się 
na coraz większą skalę ujawnianych przypadków przemocy w środowiskach 
domowych. Działania te nie rozwiązują jednak w pełni problemów, ponieważ 
problematyka przeciwdziałania przemocy jest wielowymiarowa.
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W 2020 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
trzy posiedzenia zespołu monitorującego, który opiniuje zasadność zakoń-
czenia procedur Niebieska Karta.

OOd 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowano procedurę „Niebieska 
karta” na terenie miasta Kalisza mimo okresu pandemii, a procedury były sys-
tematycznie prowadzone. W 2020 r. wpłynęły 174 formularze „Niebieska Karta 
cz. A”, gdzie powołano 145 grup roboczych. Dla porównania w 2018 r. Niebieska 
Karta była prowadzona w 156 rodzinach, zaś w 2019 r. była prowadzona w 186 
rodzinach. Jednak należy zaznaczyć, że w 2020 r. prowadzono Niebieskie Kar-
ty z poprzednich lat wraz z nowo utworzonymi w ilości 227. Odbyło się 725 spo-
tkań grup roboczych, ale z uwagi na panującą pandemię Covid-19 znaczna 
część grup odbywała się w formie zdalnej, co było skrupulatnie odnotowy-
wane w procedurach. Skierowano wnioski do Prokuratury, do Rzecznika Praw 
Dziecka i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto 
przekazano sprawy do organów właściwych w celu prowadzenia dalszego 
postępowania przygotowawczego tj. 81 spraw do Wydziału Dochodzeniowo- 
Śledczego KMP w Kaliszu dotyczących znęcania, nękania lub uszkodzenia cia-
ła i 2 sprawy do Sądu Okręgowego. Ponadto nawiązano współpracę z 9 Ze-
społami Interdyscyplinarnymi z innych gmin.

Zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 na terenie Miasta Ka-
lisza  realizowano cele na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz działania określone w Miejskim Pro-
gramie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w szczególności poprzez:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2020 r. udzielono pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

w których jest prowadzona Niebieska Karta, w formie poradnictwa łącznie 
dla 416 osób, w tym dla 213 kobiet, 28 mężczyzn i 175 dzieci. Najwięcej udzie-
lono wsparcia psychologicznego w ilości 496 porad, socjalnego w ilości 212 
porad, oraz zawodowego i rodzinnego w ilości 96 porad. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mają zapewnioną pomoc w ośrod-
ku interwencji kryzysowej, który na terenie miasta Kalisza funkcjonuje cało-
dobowo. Ośrodek zapewnia 13 miejsc dla osób będących ofiarami przemocy 
w rodzinie i 12 miejsc dla osób będących w stanie kryzysu, łącznie 25 miejsc 
całodobowych. W 2020 r. zostało przyjętych 57 osób, z czego 29 kobiet, 
17 mężczyzn i 11 dzieci. W 2020 r. inicjowano wiele różnych rodzajów dzia-
łań w stosunku do osób będących ofiarami przemocy i będących w stanie 
kryzysu tj. zapewniono miejsca w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie 
i w stanie kryzysu, wspierano mieszkańców schronisk w sprawach urzędo-
wych, sądowych, alimentacyjnych; udzielano pomocy psychologicznej 
ofiarom przemocy w schroniskach; prowadzono grupy wsparcia dla miesz-
kańców schroniska; prowadzono konsultacje dla osób objętych procedurą 
Niebieska Karta; przeprowadzano interwencyjne wizyty w środowisku za-
mieszkania w przypadku śmierci bliskich; przeprowadzano psychologiczne 
wizyty w terenie u osób z zaburzeniami psychicznymi u których występuje 
przemoc, u osób z zaburzonymi relacjami rodzinnymi i inne działania inter-
wencyjne np. w sytuacjach zagrożenia próbami samobójczymi.
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Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został 
utworzony w 2005 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020 poz. 176). Klub prowadzi głównie reinte-
grację społeczną i zawodową polegającą, m.in. na organizowaniu: działań 
mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, prac społecznie użytecznych, 
uczestnictwo w grupach wsparcia, warsztatach. Uczestnicy klubu obejmo-
wani są wsparciem indywidualnym i grupowym. W 2020 roku z pomocy sko-
rzystało 346 osób, były to m.in.

• konsultacje i warsztaty prowadzone przez certyfikowanych specjalistów 
terapii uzależnień. W sumie w 62 spotkaniach brało udział 279 osób uza-
leżnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.

• konsultacje indywidualne i spotkania grupowe dla osób długotrwa-
le bezrobotnych, obywały się raz w tygodniu we wtorki. Z pomocy sko-
rzystało 39 osób. Zajęcia miały na celu poznanie własnego potencjału 
zawodowego, poznanie sposobów skutecznej autoprezentacji, przygo-
towanie do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenie profesjonalnego CV oraz 
nauka sposobów poszukiwania ofert pracy.

• spotkania grupy wsparcia „Aktywny senior” w roku 2020 odbyło się ich 
31, w których ogółem uczestniczyły 32 osoby starsze – członkowie grupy.

• organizowanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; 
Sąd Rejonowy w Kaliszu kieruje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej osoby skazane wyrokiem ograniczenia wolności do nieodpłatnej kon-
trolowanej pracy na cele społeczne. Ta forma wykonywania kary ograni-
czenia wolności orzekana jest dla osób skazanych, w stosunku do których 
nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa. Do wykony-
wania tej pracy Sąd Rejonowy w Kaliszu w roku 2020 skierował 29 osób.

• prace społecznie użyteczne – wykonywanie prac społecznie użytecz-
nych rozpoczęto 1 czerwca 2020 r. a zakończono 30 listopada 2020 r. Re-
alizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla 28 osób zatrudnionych 
w ramach prac społecznie użytecznych nastąpiła od 1.07.2020 r. Wydatek 
ogółem na realizację tego zadania wyniósł 14.997,06 zł. Wykonanie prac 
społecznie użytecznych odbywa się w jednostkach organizacyjnych Mia-
sta Kalisza.
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Informacja o działaniach Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu w 2020 roku
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest jednostką organizacyjną 
Miasta Kalisza, jednostką pomocy społecznej dziennego pobytu, działającą 
w formie jednostki budżetowej.

Jest to ośrodek wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych.

Dwa podstawowe cele realizowane przez DDPS to: 

• pomoc w zaspokajaniu niezbędnych, codziennych potrzeb życiowych 
seniorów,

• przeciwdziałanie izolacji społecznej seniorów.

Wspieranie seniorów w środowisku zamieszkania to działanie sprzyjające 
odpowiedniej jakości ich życia i opóźniające potrzebę korzystania z pomocy 
całodobowych placówek opieki.

Początek roku 2020 pozwolił nam w pełni realizować założone cele. Każdego 
dnia seniorzy spotykali się w klubie podczas „porannej kawy”. Realizowali-
śmy różnorodne zajęcia edukacyjne, prozdrowotne, tematyczne oraz warsz-
taty dobrane do potrzeb i zainteresowań naszych podopiecznych. Zorgani-
zowaliśmy szereg warsztatów i wykładów z zakresu zdrowia psychicznego. 
Zajęcia dotyczyły łagodzenia konfliktów interpersonalnych, radzenia sobie 
z pozytywnymi i przykrymi aspektami dnia codziennego oraz promowania 
zdrowego trybu życia. Szczególnie lubiane przez seniorów są ćwiczenia pa-
mięci, ćwiczenia z obsługi urządzeń nowoczesnej technologii czy nauki języka 
angielskiego. Podopieczni korzystali również z zajęć z zakresu biblioterapii, 
muzykoterapii i ergoterapii. Seniorzy brali udział w grach i zabawach w klubie, 
a także w ćwiczeniach gimnastycznych, relaksacyjnych oraz zajęciach nordic 
walking. 

8.3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej W ramach integracji społecznej seniorzy mieli okazję spotykać się z młodzie-
żą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ze szkół podstawowych oraz przed-
szkoli, które prezentowały różnorodne występy w naszym ośrodku. Mieliśmy 
również okazję brać udział w Gali Piosenki Patriotycznej, gościć Chór UTW czy 
odwiedzić podopiecznych Domu Dziecka w Kaliszu. Dbając o bezpieczeń-
stwo seniorów zorganizowaliśmy spotkanie z policją na temat „Bezpieczny 
Senior w ruchu drogowym” oraz „Bezpieczny Senior na Drodze, na Rowerze, 
w Samochodzie”.

W roku 2020 udało się nam również zorganizować bal karnawałowy dla na-
szych podopiecznych, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka czy Walentynki. 
Przygotowania do tych uroczystości to również ważny element pracy z senio-
rami. Związane z tym zajęcia kulinarne czy warsztaty teatralne np. przygoto-
wujące do przedstawień to jedne z również bardzo lubianych form aktywno-
ści naszych podopiecznych, tak jak i spotkania chóru „Optymiści”.

Zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej pomagają prze-
ciwdziałać izolacji  oraz wspierać w zakresie uzyskiwania samodzielności i ak-
tywizacji społecznej.

Niestety 2020 rok był szczególny i wyjątkowy dla nas wszystkich. Jako jed-
nostka dziennego wsparcia dla grupy najbardziej narażonej na COVID-19 
musieliśmy dostosować swoją działalność do szczególnych warunków, tak 
aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo naszym podopiecznym.

Od dnia 12 marca 2020 roku działalność Dziennego Domu Pomocy Społecz-
nej została zawieszona do 1 lipca 2020 roku.

W tym czasie, mimo ograniczonej działalności nie pozostawiliśmy naszych 
podopiecznych bez opieki i wsparcia. Już przed rozpoczęciem pandemii 
przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu zapoznanie seniorów 
z  ryzykiem jakie niesie za sobą COVID-19 oraz zapoznające z możliwościami  
zabezpieczania się przed  zakażeniem wirusem. 

W trakcie trwania pandemii, w okresie zawieszenia podejmowaliśmy określo-
ne działania, zabezpieczając seniorów w artykuły niezbędne do zachowania 
bezpieczeństwa, takie jak maseczki i rękawiczki. Pozostawaliśmy w stałym 
kontakcie telefonicznym z seniorami oraz z ich rodzinami. Każdy z podopiecz-
nych mógł liczyć na pomoc w postaci nie tylko wsparcia psychicznego ale 
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i również w czynnościach codziennych takich jak zakupy, wyjścia na pocztę 
czy do apteki oraz pomoc w skontaktowaniu się z lekarzem pierwszego kon-
taktu.  Na bieżąco informowaliśmy seniorów o aktualnych obostrzeniach, pa-
miętając przy tym o odpowiednim zabezpieczaniu w środki ochrony osobi-
stej pracowników DDPS. Prace zmierzające do wznowienia działalności objęły 
szereg działań takich jak zapewnienie środków do dezynfekcji, przygotowanie 
do wydawania obiadów w reżimie sanitarnym, opracowanie grafiku wydawa-
nia obiadów w menażkach oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczeń. 

Początki wznowionej działalności to nie tylko obiady, ale również powrót do 
integracji seniorów. Zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak grille czy spo-
tkania przy kawie i lodach. To również ćwiczenia oraz spacery. Z czasem 
wdrożyliśmy również zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych ale w małych, 
bezpiecznych grupach. Udało się nam również zorganizować wycieczkę inte-
gracyjną. Tak jak na początku roku wróciliśmy do zajęć. Na szczególną uwa-
gę zasługują warsztaty terapeutyczne, mające na celu wspieranie seniorów 
w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości związanej z występowaniem CO-
VID-19 oraz w radzeniu sobie ze skutkami przymusowej izolacji jaka spotkała 
naszych podopiecznych w II kwartale tego roku oraz bardzo liczne rozmowy 
indywidualne terapeuty i pracownika socjalnego.

Od 26.10.2020 Wojewoda Wielkopolski zadecydował o ponownym zawiesze-
niu działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Prezydent Miasta Kali-
sza wystąpił do Wojewody o zgodę na wydawanie posiłków podopiecznym. 
Zgodę taką otrzymaliśmy i od 24.11.2020 seniorzy znów mogli przychodzić po 
posiłki, oczywiście stosując się do wcześniej przygotowanych zasad reżimu 
sanitarnego. Podopieczni poza stałym wsparciem takim, jak rozmowy indy-
widualne, telefoniczne czy pomoc w załatwianiu codziennych spraw, mogli 
liczyć na integracje w postaci wspólnych spacerów do parku czy pomoc 
w wypełnianiu wniosków do PFRON w ramach programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dzięki pomocy MOPS w Kaliszu, seniorzy którzy zamieszkują poza Domem 
Kombatanta mogli liczyć na dowóz obiadów prosto do domu.

Rok 2020 był szczególnym czasem zarówno dla nas, jak i dla naszych pod-
opiecznych. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 zmusiła nas do 

zmiany naszych bieżących działań i konieczności przekształcenia charakte-
ru działalności ośrodka. Jednak dzięki wszelkim działaniom prewencyjnym 
i ostrzegawczym podjętym przez pracowników DDPS oraz dzięki zachowaniu 
stałego kontaktu z podopiecznymi i pomocy w codziennych czynnościach 
życiowych, żaden z naszych podopiecznych nie został sam i mógł liczyć na 
pomoc i wsparcie w pokonaniu codziennych trudności.

DDPS jest ośrodkiem skupiającym 110 podopiecznych, każdy z nich może wy-
brać coś dla siebie, coś co go interesuje oraz może liczyć na indywidualne 
wsparcie. Pomoc dodatkowa polega na przygotowywaniu obiadów i udzie-
lania podstawowej pomocy opiekuńczej. Średnia wieku podopiecznych to 79 
lat. Nasz ośrodek zatrudnia 13 pracowników (12,25 etatu).

Działalność merytoryczna Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu 
prowadzona była w oparciu o Plan Działalności na 2020 rok. Przyjęte w nim 
założenia nie zostały zrealizowane w całości, jak miało to miejsce w ubie-
głych latach. Przyczyną tej sytuacji było pojawienia się koronawirusa w Pol-
sce i związane z tym czasowe zawieszenia działalności ośrodka.

W 2020 roku dysponowaliśmy środkami finansowymi z budżetu Miasta Kali-
sza w kwocie 900.443,42 zł. Miesięczny koszt w przeliczeniu na jednego pod-
opiecznego wyniósł 682,15 zł.

W 2020 roku  z ośrodka, w określonym zakresie korzystały również osoby nie 
posiadające skierowania Dyrektora MOPS. W statucie Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej nadanego uchwałą XXVI/448/2005 Rady Miejskiej Ka-
lisza umieszczono zapis, iż z usług DDPS mogą również korzystać odpłatnie 
osoby nie posiadające skierowania. Do takich usług należą: obiady, imprezy 
taneczne, wyjazdy i wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zajęcia kulturalne, 
edukacyjne i gimnastyczne.

DDPS

110podopiecznych
średnia wieku

lat79

środki finansowe, jakimi dysponuje DDPS
zł900.443,42
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Działalność komercyjna prowadzona jest tylko w sytuacji wolnych miejsc na 
poszczególne usługi. Odnajmujemy również odpłatnie dwie sale.

Dzienny dom Pomocy Społecznej wypracował w 2020 roku dochody w  kwo-
cie 88.074,33 zł.

W 2020 roku Dzienny Dom Pomocy Społecznej wziął udział w projekcie „Stop 
Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dzięki czemu ośro-
dek otrzymał dodatkowe środki na zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobie-
ganie Covid-19 w kwocie 62.717,85 zł.

Działania naszego ośrodka wpisują się w realizację strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 w zakresie 
zaspokajania potrzeb ludzi starych oraz kształtowania odpowiednich rela-
cji pomiędzy starszym pokoleniem, a młodszymi generacjami, zapobiegania 
marginalizacji seniorów oraz kształtowania między pokoleniowej solidarności.

dodatkowe środki finansowe, w ramach projektu
„Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

zł62.717,85
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Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu jest jednostką pomocy 
społecznej, jednostką organizacyjną Miasta Kalisza. Jednostka jest ośrodkiem 
wsparcia – środowiskową formą pomocy półstacjonarnej służącej utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku. Przeznaczony dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie.

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” jest zapewnienie 
uczestnikom niezbędnej opieki i pomocy w procesie przystosowania do ży-
cia społecznego, w szczególności poprzez podejmowanie szeroko pojętych 
oddziaływań o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym służących do 
rozwijania, stymulowania, nabywania oraz podtrzymywania umiejętności nie-
zbędnych do optymalnej samodzielności, zaradności życiowej a także funk-
cjonowania w środowisku. 

W ramach dziennych zajęć Ośrodek świadczy usługi w formie indywidualnych i 
grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych po-
legających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie 
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Organi-
zuje dla uczestników zajęcia, zgodne z indywidualnymi planami postępowa-
nia wspierająco-aktywizującymi we współpracy z rodzicami lub opiekunami. 
Zapewnia uczestnikom gorący posiłek, a także osobom tego wymagającym 
zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsc 
zamieszkania i odwożeniu po zajęciach. Uczestnicy oraz ich rodziny otrzymują 
pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i proble-
mów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą psycholog oraz lekarz 
psychiatra.

Ośrodek przeznaczony jest dla 50 osób.  Uczestnicy podzieleni zostali na pięć 
grup wg stanu psychofizycznego i związanych z nim potrzeb i możliwości.  

8.4. Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Tulipan”

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” 
w Kaliszu składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Skie-
rowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej, która również 
określa kwotę opłaty za korzystanie z usług Ośrodka. Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy „Tulipan” w zasadniczej części finansowany jest w ramach zadań 
zleconych z dotacji celowej, a współfinasowany w ramach zadań własnych 
przez Miasto Kalisz. 

W planach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” na rok 
2020 przyjęto za cele udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom osób niepeł-
nosprawnych – uczestników Ośrodka w podniesieniu kompetencji wychowaw-
czych niezbędnych przy realizacji procesu terapeutycznego oraz w radzeniu 
sobie z trudami wychowawczymi nad dzieckiem niepełnosprawnym, przeciw-
działanie wypaleniu zawodowemu pracowników sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz zapewnienie właściwego funk-
cjonowania jednostki i zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym 
z usług jednostki oraz pracownikom w związku z sytuacją nadzwyczajną – 
stanem epidemii SARS-CoV2 w IV kwartale 2020 r.

Cele te ze względu na stan epidemii SARS-CoV2 i związane z tym obostrzenia 
sanitarne polegające na m.in. braku spotkań z rodzicami oraz czasowe za-
wieszenie działalności jednostki w terminach od 12.03.2020 do 31.05.2020 oraz 
od 26.10.2020 do odwołania (wg stanu na 31.12.2020 nie zostało odwołane) nie 
zostały zrealizowane, ale uwzględnione jako cele na rok 2021.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” jest realizowana 
zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ka-
lisza na lata 2016-2025. Stanowi bardzo ważne ogniwo w obszarze wsparcia 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Kaliszu. 
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ka-
liszu  31  grudnia  2020  r.  wynosiła  2,512,  w  tym  1.409  kobiet,  tj.  56,1%.  Sta-
tystyki  te  ujmują  1.632 bezrobotnych  zamieszkałych  w  Kaliszu  (w  tym  895  
kobiet,  tj. 54,8%) oraz 880 bezrobotnych mieszkańców gmin należących do 
powiatu kaliskiego, w tym 514 kobiet, tj. 58,4%. 

Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2020 r. była więk-
sza o 570 osób, tj. o 29.4% w stosunku do stanu z grudnia 2019 r. (1.942).

Analizując stan bezrobocia na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowano 
wzrost liczby bezrobotnych w następujących grupach (porównanie do roku 2019):

8.5. Powiatowy Urząd Pracy Wzrost wystąpił także w grupie bezrobotnych zaliczanych do osób będą-
cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

Od stycznia do grudnia 2020 r. zarejestrowano 4.019 osób bezrobotnych. 
Jest to o 914 osób, tj. o 18,5% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubie-
głego. Najwięcej osób rejestrowało się w styczniu (473).

31 grudnia 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych, zwolnionych przez 
zakład  pracy  wynosiła  223 osoby,  w  tym  103  kobiety,  tj.  46,2%.  Liczba  ta  
jest  większa o 101 osób, tj. o 82,8% w porównaniu do stanu sprzed roku.

Od  stycznia  do  grudnia  2020  r.  wydatki  z  Funduszu  Pracy  wyniosły  ogó-
łem 96.852,30 tys. zł. Jest to kwota wyższa o 84.389,3 tys. zł,  od wydatków 
poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. (12.463,00 tys. zł).

kobiet
297

mężczyzn
273

bez prawa do zasiłku
osoby424

z prawem do zasiłku
osób146

poprzednio
pracujące

osoby532

zwolnionych z pracy
z przyczyn ekonomicznych

osób101
do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki

osoby44

bez kwalifikacji
zawodowych

osób147
bez doświadczenia
zawodowego

osób68

zamieszkałych na wsi
161 osób

długotrwale bezrobotnych
osób305

bezrobotnych powyżej 50. roku życia
osób131

posiadających co najmniej 1 dziecko
do 6. roku życia

osób119
niepełnosprawnych

osób7

do 30. roku życia, w tym do 25. roku życia - wzrost o 98 osób
193 osoby




