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W odpowiedzi na Panów interpelację z dnia 09.06.2020r dotyczącą  zabezpieczenia
środków  finansowych  w  budżecie  miasta  Kalisza  na  renowację  oraz  zakup  elementów
zielonej  infrastruktury  na  terenie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  zlokalizowanych  w
przestrzeni  naszego  miasta  uprzejmie  informuję,  że z  uwagi  na  panującą  epidemię
koronawirusa przewiduję zmniejszone wpływy do budżetu miasta. W związku z powyższym
wysoce prawdopodobnym wydaje się, że środki w budżecie miejskim będą niskie, co wiązać
się będzie z bardzo rozważnym ich podziałem na realizowane już inwestycje długoterminowe
oraz nowe zadania niezbędne dla funkcjonowania  miasta i jego obywateli.

Niewątpliwie godny rozważenia jest  przedstawiony przez Panów pomysł,  jednakże
pragnę poinformować, że miasto nie ma zbyt dużych możliwości finansowania rodzinnych
ogrodów działkowych, gdyż nie jest to zadanie własne gminy. Jednocześnie należy zauważyć,
że zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, organizacje te funkcjonują jako
stowarzyszenia, gmina może przekazać  dotację celową z budżetu oczywiście z zastosowanie
ustawy o finansach publicznych na realizację celu publicznego. 

Pragnę nadmienić, że Urząd Miasta Kalisza prowadzi różnorodne akcje skierowane do
wielu grup mieszkańców, które propagują postawy proekologiczne, promują zieleń miejską
oraz wpływają na poprawę estetyki miasta. Aktualnie od 15.06.2020r. do 10.07.2020r. trwa
przyjmowanie zgłoszeń do 25. już edycji  konkursu pn. „Zielony Kalisz”,  który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza. W konkursie tym mogą brać udział, co
chętnie  czynią,  użytkownicy  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Regulamin  konkursu
przewiduje nagrody finansowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc, które z pewnością mogą
być wykorzystane  na  zakup  materiału  roślinnego czy  zakup zielonej  infrastruktury,  który
wzbogaci  i  urozmaici  ogródki  działkowe,  a  tym samym rejony miasta,  będące swoistymi
zielonymi płucami Kalisza

Serdecznie  dziękuję  Panom  Radnym  za  zainteresowanie  tym  tematem,  a  ponadto
zapewniam o mojej trosce o wygląd zieleni publicznej ogólnodostępnej jak i terenów zieleni
o przeznaczeniu specjalnym, do których zaliczają się m.in. rodzinne ogrody działkowe.
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Interpelacja  
w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Kalisza na zieloną infrastrukturę  

na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Kaliszu 

Szanowny Panie Prezydencie,  

 zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 
2021 na renowację oraz zakup elementów zielonej infrastruktury na terenie rodzinnych ogrodów 
działkowych zlokalizowanych na terenie Kalisza. Powyższa prośba wpisuje się w coraz mocniej 
zarysowujący się trend wspomagania ogrodów działkowych przez samorządy lokalne, na przykład Pleszewa 
i Ostrowa Wielkopolskiego.  
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że na terenie Kalisza łączna powierzchnia działek 
gospodarzonych przez kaliszan wynosi kilkadziesiąt hektarów. Jest to obszar zielony, który można 
bezpiecznie określić mianem małych płuc Kalisza.  
  Co więcej, dla wielu kaliszan, pobyt na działce w okresie wiosennym i letnim, to często jedyna 
możliwa forma wypoczynku stanowiącego substytut wyjazdów wakacyjnych. Należy w tym miejscu 
wspomnieć, że profil działkowicza, który dotychczas był postrzegany jako osoba drugiej młodości, ulega 
przekształceniu. Faktem jest, że seniorzy stanowią największy odsetek wśród gospodarzy ogródków 
działkowych, ale coraz bardziej zauważalny jest trend kultywowania przysłowiowych „działek”, przez młode 
małżeństwa z dziećmi.  
 Wsparcie finansowe miasta, będzie stanowić solidny fundament umożliwiający podniesienie 
standardu oraz unowocześnienie zielonej infrastruktury na terenie ogrodów działkowych. Dlatego też, 
uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o racjonalne zabezpieczenie środków w budżecie miasta, które mogłyby 
wesprzeć oraz zmaterializować powyższy projekt. Co więcej, warto również rozpatrzyć możliwość 
rozbudowania akcji „Kalisz (za)kwitnie”, na przykład poprzez rozdanie działkowcom nasion, roślin 



ozdobnych lub sadzonek drzew, co na pewno spotkałoby się z pozytywnym odbiorem wśród osób 
gospodarzących ogródki.  

         Łączymy wyrazy szacunku  
         Zbigniew Włodarek 
         Łukasz Włodarek 


