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Odpowiadając  na  Pani  interpelację  z  dnia  25  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zwiększenia

środków na wydatki jednostek pomocniczych Miasta Kalisza od 2021 roku, pragnę podziękować

za zwrócenie uwagi na powyższą kwestię.

Jednostki  pomocnicze  stanowią  istotny  szczebel  samorządu  terytorialnego,  dlatego  też

niezwykle  ważne  jest  uwzględnienie  odpowiedniej  wysokości  środków  w  budżecie  Miasta

na  powierzone  im  zadania  i  zaspokajania  lokalnych  potrzeb  społecznych.  Mając  powyższe

na  względzie,  przedmiotowe  pismo  przekazałem  do  Kancelarii  Rady  Miasta,  Wydziału

Finansowego,  Biura  Budżetu  i  Analiz  oraz  Wydziału  Rozwoju  Miasta,  celem  zapoznania  się

z przedstawionymi sugestiami. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zaprezentowane przez Panią

propozycje będą szczegółowo analizowane w trakcie przygotowywania przyszłorocznego budżetu

Miasta Kalisza. 

Z wyrazami szacunku



Karolina Sadowska 
Radna Rady Miasta Kalisza 

 
 

Kalisz, 25.06.2020 r. 

 

Pan 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja 
w sprawie zwiększenia środków na wydatki jednostek pomocniczych Miasta Kalisza 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się z prośbą o zwiększenie środków na wydatki jednostek pomocniczych Miasta 

Kalisza od przyszłego 2021 roku. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy budżetów (tabela poniżej),  

z ostatnich niemalże 20 lat, jasno wynika, iż  następuje procentowy spadek nakładów środków na 

jednostki pomocnicze, mimo sukcesywnego wzrostu dochodów miasta.  Wydatki na ten cel stanowią 

„ułamek procenta” wszystkich wydatków miasta, tak więc zwiększenie środków dla jednostek 

pomocniczych nie powinno stanowić większych odczuwalnych obciążeń budżetu. Proponuje, by 

nakłady na jednostki były liczone procentowo względem wszystkich wydatków i wynosiły co najmniej 

0,036% planowanych wydatków budżetu na dany rok.  

Jednostki pomocnicze są najniższego szczebla strukturą organizującą lokalną społeczność. 

Bardzo często są nazywane „małymi ojczyznami”, bo w tych osiedlach i sołectwach mieszkamy, uczymy 

się, wychowujemy i pracujemy. Dlatego też zwiększenie nakładów na jednostki pomocnicze to tak 

naprawdę większa szansa na realizacje zadań spełniających te najwłaściwsze potrzeby danej grupy 

społecznej. Co więcej większe środki stanowiło by możliwość realizacji większych inwestycji.  

 

Tabela 1. Dochody i wydatki Miasta Kalisza w latach 2003 - 2020. 

 2003 rok 2005 rok 2010 rok 2015 rok 2018 rok 2020 rok 

Dochody budżetu 225.177.818,00 zł 264.845.085,00 zł 399.566.359,65 zł 466.046.031,39 zł 579.936.108,99 zł 694.604.246,64 zł 

Wydatki budżetu 227.345.068,00 zł 274.642.073,00 zł 419.406.922,71 zł 482.511.265,25 zł 610.641.710,48 zł 700.710.178,64 zł 

Wydatki na 
jednostki 

pomocnicze [zł] 
81.000,00 zł 80.200,00 zł 138.000,00 zł 134.881,00 zł 168.890,00 zł 168.890,00 zł 

Wydatki na 
jednostki 

pomocnicze * 
0,036 % 0,029% 0,033% 0,028% 0,028% 0,024 % 

Źródło: bip.kalisz.pl    * procent wydatków budżetu 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Karolina Sadowska 

 

Radna Rady Miasta Kalisza 


