
 Kalisz, 30 września 2020 r.

KPM.0003.0013.2020

D2020.09.04105

Sz.P.

Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza

Odpowiedź na interpelację dotyczącą zakresu współpracy Urzędu Miasta Kalisza oraz 
podległych mu jednostek i spółek miejskich z fundacją Reakcja

Szanowna Pani Radna,

w  odpowiedzi  na  interpelację,  informuję  o  zakresie  współpracy  Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz
podległych mu jednostek i spółek miejskich z fundacją "REAKCJA", nr KRS 0000829952:

Lp. Data zawarcia 
umowy / zlecenia

Kwota 
wynagrodzenia

Wydział/Jednostka

Przedmiot umowy / zlecenia

1. 16.09.2020 r.

5498,10 zł brutto

Kancelaria Rady 
Miasta Urzędu 
Miasta Kalisza

Świadczenie usługi polegającej na nagrywaniu dźwięku i obrazu
z przebiegu uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbyła się
w Villa Calisia 18 września 2020 r., transmisji on-line na kanale 
YouTube oraz retransmisji zapisu wydarzenia w Telewizji Kalisz;

Przedmiot umowy obejmował w szczególności:

1) realizację obrazu z 3 kamer telewizyjnych,

2) relację obrazu i dźwięku na żywo w rozdzielczości HD (minimum 
720p) urządzeniem TriCaster,

3) oprawę graficzną relacji,

4) retransmisję zapisu wydarzenia w Telewizji Kalisz,

5) zapewnienie nagłośnienia podczas nagrywania uroczystej Sesji 
Rady Miasta Kalisza,

6) archiwizację transmisji w skali 1 : 1 w jakości HD
i udostępnienie jej do publikacji i retransmisji we własnym zakresie,

7) ciągłą transmisję do 3 godzin,



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

8) zapis w formie pliku wideo na nośniku cyfrowym typu pendrive.

2. 3.07.2020 r.
(2 umowy)

oraz

20.07.2020 r.
(2 umowy)

Zgodnie z umową, 
stypendium stażowe 
za realizację stażu 
otrzymuje uczeń, 
natomiast
opiekun stażystów
z ramienia Fundacji 
Reakcja ma prawo 
wystąpić do Miasta 
Kalisza z wnioskiem
o refundację dodatku 
do wynagrodzenia 
opiekuna grupy (4 
stażystów) w kwocie 
nie większej niż 600 
zł brutto za całą 
grupę. 

Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta 
Kalisza

Realizacja stażu zawodowego przez 4 uczniów Zespołu Szkół 
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – 
przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie 
inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej –
III EDYCJA” (nr umowy RPWP.08.03.05-30-0001/18-00) 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. 27.08.2020 r.

7.995 zł brutto

Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama 
Asnyka w Kaliszu

Realizacja widowiska telewizyjnego w ramach Narodowego Czytania 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego (5.09.2020 r.)

Z poważaniem



        Kalisz, dnia 16 września 2020 roku
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

Sz.P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Prezydenta Miasta Kalisza o udzielenie informacji,

czy i w jakim zakresie Fundacja Reakcja nr KRS 0000829952, reprezentowana przez Prezesa

-  Pana  Marcina  Spętanego  oraz  Członka  Zarządu  -  Panią  Agnieszkę  Gierz  (obecnych

Redaktorów Faktów Kaliskich) wykonywała lub wykonuje zalecenia w sposób bezpośredni

lub za pośrednictwem innych podmiotów na rzecz Urzędu Miasta Kalisza oraz podległych mu

jednostek (np. DPS), spółek  miejskich?

O ile zlecenia takie miały lub mają miejsce, proszę o podanie przedmiotu zlecenia oraz

wysokości wynagrodzenia.

Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź z uwagi na liczne zapytania Mieszkańców Miasta

Kalisza.

Z wyrazami szacunku, 
Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza

https://www.imsig.pl/krs/0000829952

