
Podsumowanie przebiegu punktu konsultacyjnego 
zorganizowanego w dniu 20 kwietnia 2017 r.  w ramach konsultacji społecznych,

prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o  rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.  
dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.

Punkt  konsultacyjny  został  zorganizowany  w  dniu  22.04.2017  r.  (sobota)  w  Parku  Miejskim
w pobliżu  Mostu  Teatralnego  w  godzinach  12:00-16:00.  W  organizacji  punktu  uczestniczyli
przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz pracownicy Biura Rewitalizacji.

Przedmiotem  konsultacji  był  projekt  Gminnego  programu  rewitalizacji  oraz  prognoza
oddziaływania na środowisko projektu GPR. Spotkanie miało na celu zebranie uwag ustnych od
interesariuszy  (opinii,  sugestii,  propozycji  zmian)  oraz  przeprowadzenie  akcji  promocyjno-
informacyjnej wśród mieszkańców.

W ramach punktu, za każdą udzieloną opinię mieszkańcy otrzymywali od przedstawicieli
Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza sadzonki bratków ufundowane przez kaliskie kwiaciarki.

Ogłoszenie  w  sprawie  konsultacji  społecznych,  zgodnie  z  art.  6  ust.  2  ustawy  o  rewitalizacji
zostało podane do publicznej wiadomości w następujący sposób:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia pod adresem:
http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/214zarz2017.pdf od dnia 11.04.2017 r., 
2. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne pod adresem:
http://bip.kalisz.pl/index.php?id=600&file=disp_o.php&r_ogl=kon od dnia 11.04.2017 r.,
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kalisza pod adresem:
http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/ocen-gminny-program-rewitalizacji od dnia od 11.04.2017 r.,
4. na stronie internetowej Biura Rewitalizacji pod adresem:
http://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=971 od dnia 11.04.2017 r.,
5. na oficjalnym profilu społecznościowym Miasta Kalisza na portalu Facebook pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/Kalisz.najstarsze.polskie.miasto/videos/1169834616472021/  od  dnia
11.04.2017 r.,
6. na oficjalnej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na innych tablicach ogłoszeń w budynku
Ratusza oraz przy ul. Kościuszki 1A (łącznie 6 sztuk) od dnia 11.04.2017 r.

Ponadto konsultacje społeczne były promowane poprzez:
1.  ogłoszenia  w lokalnej  prasie  –  „Życie  Kalisza”,  „7  Dni  Kalisza”,  „Ziemia  Kaliska”  publikacja
materiału w dniach 12.04.2017 r. („Życie Kalisza” oraz „7 Dni Kalisza”) oraz 14.04.2017 r. („Ziemia
Kaliska”), 



2.  plakaty  (A3  –  50  sztuk,  B1  –  50  sztuk)  dostępne:  na  przystankach  autobusowych,  słupach
ogłoszeniowych,  w  budynkach  użyteczności  publicznej  (Urząd  Miejski,  przedszkola,  szkoły,
uczelnie wyższe) od dnia 11.05.2016r.,
3. kontakt mejlowy z organami przedstawicielskimi interesariuszy: radami osiedli, organizacjami
pozarządowymi,  podmiotami  gospodarczymi  (Fundacja  Kaliski  Inkubator  Przedsiębiorczości,
Regionalna Izba Gospodarcza) w dniu 13.04.2017 r.

W  ramach  punktu  konsultacyjnego  rozdawano  ulotki  prezentujące  podstawowe
informacje  na  temat  programu  oraz  przeprowadzono  rozmowy  z  mieszkańcami,  którzy
najczęściej poruszali następujące kwestie:
1) brak parkingów buforowych;
2) niewystarczająca oferta taniego spędzania wolnego czasu dla studentów;
3) niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej;
4) konieczność poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej;
5) konieczność urozmaicenia przestrzeni publicznej poprzez lokalizację małej architektury (m. in.
pomnik księcia Bolesława Pobożnego).

Dokumentacja fotograficzna:


