Kalisz, 05.10.2017 r.
Szanowni Państwo, członkowie Komitetu Rewitalizacji,
Nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, poprosiłem Biuro Rewitalizacji,
które obsługuje dzisiejsze zebranie, o przedstawienie mojego stanowiska.
1. Ubolewam. że idea organizacji spotkań Komitetu Rewitalizacji powoli traci na
znaczeniu. Na początku wydawało się, że na planowanych spotkaniach KR
będzie ożywiona rozmowa na wiele tematów, a przede wszystkim tych
związanych z GPR-em i umieszczonymi tam projektami. Dzisiaj, po zapoznaniu
się z harmonogramem zebrania zaproponowanym przez p. Błachowicza mamy
dyskusję nt.: ławeczki Szolc – Rogozińskiego, zabrudzonej posadzki jednego z
domów przy ul. Piekarskiej czy propozycji działań remontowych na ul.
Piskorzewskiej. Nie tędy droga. To nie powinny być główne tematy, którymi na
swych cyklicznych spotkaniach powinien zająć się KR. Czy nie było innych, jak
chociażby dotyczących :
 informacji urzędu nt. przeprowadzenia modernizacji placu Św. Józefa –
zadanie z BO (wnioskodawcy pp. Maciej i Sylwia) – wyłoniony
wykonawca,
 budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Stawiszyńskiej,
 informacji BR, które projekty wpisane do GPR-u są obecnie
przygotowywane przez Urząd,
 interpelacji radnego Grodzińskiego dot. preferencyjnych pożyczek dla
właścicieli nieruchomości na obszarze rewitalizacji,
i myślę, że znalazłoby się jeszcze wiele, wiele innych.
Uważam, że niektóre pisma – stanowiska KR, które chcecie Państwo powtórnie
skierować do Urzędu nie mają najmniejszego sensu. Prawdopodobnie, albo KR
nie otrzyma odpowiedzi, albo odpowiedź będzie kalką poprzedniej (apel w sprawie
konkursów czy działań remontowych w budynkach MZBM-u).
2. Proszę zadać p. M. Błachowiczowi następujące pytanie:
Czy w związku z wyprowadzką z Kalisza i przeniesieniem się do Poznania nie
powinien Pan zrezygnować z członkowstwa w KR i zrzec się funkcji
Przewodniczącego?
3. Proszę zapoznać obecnych z pismem skierowanym do RMK dot. wpisania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej gminy wraz z
odpowiedzią jaką udzielił w tej kwestii Prezydent. W dyskusję winni być włączeni
radni (jeżeli będą obecni), którzy powinni ustosunkować się do zadanych pytań w
piśmie. Proszę również zapoznać obecnych ze stenogramem z obrad sesji RMK w
dniu 28.09.br. – jaką odpowiedź na zadane pytanie przez radnego Skarżyńskiego
udzieliła p. Monika Otrębska.

4. Pragnę poinformować Państwa, iż w sierpniu wystąpiłem do RMK o usunięcie
naruszenia prawa poprzez wniosek o uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia GPRu z 27 lipca br., wprowadzenia do GPR-u poprawek i powtórne jego przyjęcie. W
związku z tym, iż nie uzyskałem od RMK żadnej odpowiedzi a odpowiedź Urzędu
była nie satysfakcjonująca podjąłem decyzję, iż złożę skargę na uchwałę RM do
WSA w Poznaniu.
Jeśli ktoś z obecnych chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, proszę o kontakt na
e-maila.
Dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam,
K. Pietrzak

