
Lista projektów ogólnomiejskich zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.

Nazwa projektu Kwota Weryfikacja

1. Pozytywna

2. Modernizacja kortu tenisowego – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Karpacka 3. Pozytywna

3. Plenerowy koncert gwiazd: Pectus, Rafał Brzozowski, Luxtorpeda. Pozytywna

4. Rewitalizacja dziedzińca przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

5. Pozytywna

6. Stop dla wandalizmu i "dzikich wysypisk" w Kaliszu! Pozytywna

7. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR Kalisz. Pozytywna

8. Pozytywna

9. Kaliskie centrum e-Kolarstwa.                      Pozytywna                       

10. Kaliski Ninja Warrior. Pozytywna

Numer 
projektu

Budowa parkingu dla samochodów osobowych -
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz.

144 400,00 zł

400 000,00 zł

295 000,00 zł

400 000,00 zł

Negatywna
Wniosek nie może zostać dopuszczony pod głosowanie ponieważ nie spełnia 
kryterium ogólnodostępności. Jest to wewnętrzny dziedziniec Zespołu Szkół 

Ekonomicznych dostępny tylko dla uczniów i pracowników szkoły. Zgodnie z 
par. 1 ust. 16 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 

2022 rok projekt podlega odrzuceniu.                 

Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych
 i od al. Walecznych do ul. Sportowej.

214 000,00 zł

50 000,00 zł

400 000,00 zł

Aktywny senior – siłownia zewnętrzna dla osób starszych i niepełnosprawnych 
przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu.

51 493,32 zł

97 700,00 zł

55 000,00 zł



11. Nowe zagospodarowanie miejsca przed Mostem Teatralnym.

12. Pozytywna

13. Projekt „W kółko po zdrowie”.

14.

15. Ambulans dla Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. Pozytywna

16.

17.

18. Zakup kosiarki 3-wrzecionowej firmy TORO.

19. Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz.

20. Ławki na początku ścieżki rekreacyjnej Aquapark – Most Kolejowy.

150 000,00 zł

Negatywna
Na teren objęty wnioskiem obowiązuje umowa. Ponadto jest to teren zagrożenia 

powodziowego. Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 6 i 15 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok projekt podlega odrzuceniu.

Zakup środka transportu osobowego (bus 9-osobowy) 
dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz innych klubów sportowych z terenu Miasta 

Kalisza.
150 000,00 zł

400 000,00 zł                     Pozytywna                        

Parking dla 50 samochodów osobowych na części terenu tzw. piaskownika PWiK
 na skrzyżowaniu ulic Szewskiej i Sadowej.

260 000,00 zł

Negatywna
Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie par. 1 ust. 16 pkt 3 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok. Całkowity koszt realizacji 
zakresu zadania wynosi ok. 450 tys. zł więc przekroczy środki dostępne na 
realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim. Dodatkowo inwestycja 

uzyskała negatywną opinię od PWiK Sp. z o.o

400 000,00 zł

Doposażenie stowarzyszenia „Godzina dla Kalisza” w niezbędny sprzęt 
do działania na terenie miasta Kalisz.

12 750,00 zł

Negatywna
Zakup obuwia i odzieży roboczej BHP nie spełnia wymagań ogólnodostępności. 

Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Kalisza na 2022 rok projekt podlega odrzuceniu.

Zamiast po krzakach – toaleta automatyczna przy ścieżce rekreacyjnej na odcinku Aquapark – 
Most kolejowy.

207 810,00 zł

 Negatywna
Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Kalisza na 2022 rok, w ramach BO nie mogą być realizowane w szczególności 
projekty, które przewidują realizację projektu na terenach szczególnego 

zagrożenia.

80 000,00 zł

Negatywna 
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 4 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok projekt 
podlega odrzuceniu.

1 000,00 zł

 Negatywna 
Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 4 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok projekt 
podlega odrzuceniu.

19 000,00 zł

Negatywna
Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Kalisza na 2022 rok, w ramach BO nie mogą być realizowane w szczególności 
projekty, które przewidują realizację projektu na terenach szczególnego 

zagrożenia.



21. Zamiast w krzakach – ogólnodostępna toaleta automatyczna w Parku Miejskim.

22. Dron antysmogowy – czyste niebo nad Kaliszem. Pozytywna

23.

24.

25.

26. Park nad Krępicą – miejscem wypoczynku i rekreacji. Pozytywna

27. Fotopułapki przeciw dzikim wysypiskom śmieci. Pozytywna

28. Zakup wolnościowych książek dla kaliskich bibliotek ! Pozytywna

29. Park rowerowy dla dzieci. Pozytywna

207 810,00 zł

Negatywna
Z uwagi na fakt, że Miasto Kalisz jest w posiadaniu dokumentacji projektowej 

na Park Miejski, która obejmuje przebudowę istniejącego budynku toalety, 
projekt objęty wnioskiem koliduje (stoi w sprzeczności) z planami Miasta. 
Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Kalisza na 2022 rok zadanie podlega odrzuceniu.

75 000,00 zł

Zakup i montaż 20 ławeczek przy ścieżce pieszo-rowerowej 
wzdłuż rzeki Prosny.

20 000,00 zł

Negatywna
Zadanie zaplanowano na terenach szczególnego zagrożenia powodziowego. 

Zadanie odrzucone na podstawie par. 1 ust. 16  pkt 14 i 15 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.

Budowa bezpiecznych przejazdów dla rowerów i pieszych pod mostami 
– ul. Stawiszyńska i al. Wojska Polskiego.

400 000,00 zł

Negatywna 
Zadanie opiniuje się negatywnie na podstawie par.1 ust. 16 pkt 2,3,14,15 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok. Realizacja 
zadania wymaga uzyskania decyzji administracyjnych wydanych przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a więc innych niż Miasto 
Kalisz. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ok 600 tys. zł, a więc 

przekroczy środki dostępne na realizację projektów o charakterze 
ogólnomiejskim. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach szczególnego 

zagrożenia powodzią. Zadanie niemożliwe do zrealizowania w trakcie jednego 
roku budżetowego.

Montaż 3 sztuk źródełek zewnętrznych wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej 
przy rzece Prośnie.

17 000,00 zł

Negatywna
Zadanie zaplanowano do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego co 
wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji zwalniającej od Wód Polskich. 

Ponadto we wskazanych lokalizacjach brak sieci wodociągowej. Zadanie 
odrzucone na podstawie par. 1 ust. 16 pkt 14 i 15 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.

22 000,00 zł

26 400,00 zł

5 209,96 zł

250 000,00 zł



30. Źródełko z wodą pitną przy ścieżce rekreacyjnej Aquapark – Most Kolejowy.

31. Wspomnień czar – gry i zabawy z dawnych lat. Pozytywna

32. Dmuchane wesołe miasteczko. Pozytywna

33. Pozytywna

34. Wakacje w przyjaźni. Pozytywna

35. Magiczne królestwo krainy lodu. Pozytywna

36. Podświetlenie budynku OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego w Kaliszu. Pozytywna

37. Rolkowisko, Reaktywacja.

38. Park nad Krępicą – płuca zachodniej części Kalisza.

39.

42 000,00 zł

Negatywna
Zgodnie z par. 1 ust. 16 pkt 14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Kalisza na 2022 rok w ramach BO nie mogą być realizowane w szczególności 
projekty, które przewidują realizację projektu na terenach szczególnego 

zagrożenia.

10 000,00 zł

40 000,00 zł

Cykl zawodów na kaliskim skateparku. 
Cykl zawodów na skateparku dla deskorolek, hulajnóg, rolek, BMX.

9 000,00 zł

60 000,00 zł

25 000,00 zł

169 683,00 zł

40 000,00 zł

Negatywna
W lokalizacji zgłoszonego projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, 

funkcjonuje Sezonowy Park Rozrywki Rodzinnej. Firma, która prowadzi w/w 
działalność poddzierżawia ten obiekt od 29 kwietnia 2018 roku do 1 

października 2023 roku. Rolkowisko ze względu na niewielką frekwencję oraz 
znaczne koszty utrzymania obiektu, generowało duże straty dla Spółki.

395 000,00 zł                      Pozytywna                       

Budowa gmachu filharmonii i operetki po zakładach „ORKAN” 
lub byłego PZM przy ul. Warszawskiej i ul. Łódzkiej.

400 000,00 zł

Negatywna
Projekt nie zostaje dopuszczony pod głosowanie, gdyż zgodnie z Regulaminem 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok, nie mogą być realizowane 
projekty nie możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz 

wnioski zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej.


	Projekty ogólnomiejskie

