
Protokół

z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

05.10.2017

W posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji wzięło udział 15 jego członków oraz dwóch zaproszonych
gości:  p.  Mateusz  Halak  przedstawiciel  WUOZ  w  Poznaniu  (Delegatura  w  Kaliszu)  oraz
p. Arkadiusz  Pacholski  przedstawiciel  Stowarzyszenia  „Rowerem  do  Nowoczesności”  -  lista
obecności w załączeniu (załącznik nr 3).

Na  wstępie  Przewodniczący  p.  Maciej  Błachowicz  omówił  pokrótce  tematykę  obrad  Komitetu
Rewitalizacji. Do ustalonego wstępnie programu (porządek obrad wraz z propozycjami stanowisk
Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 1) został dołączony punkt związany z pismem, jakie
wpłynęło  drogą  elektroniczną  od  jednego  z  członków  Komitetu  –  Pana  Krzysztofa  Pietrzaka
(załącznik nr 2).  Do porządku obrad włączono też punkt  dotyczący projektu przebudowy ulicy
Nowy Świat referowany przez p. Arkadiusza Pacholskiego (pismo Stowarzyszenia „Rowerem do
Nowoczesności” kierowane w tej sprawie do Prezydenta Miasta Kalisza stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu).

1. W  pierwszym  punkcie  obrad  p.  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji
odczytała pismo od p. Pietrzaka.

Członkowie Komitetu doszli do porozumienia, iż na przedstawione w piśmie zagadnienia podejmą
dyskusję w obecności zgłaszającego wnioski.

W sprawie proponowanej  przez p.  Pietrzaka rezygnacji  przez p.  Macieja Błachowicza z funkcji
przewodniczącego, członkowie Komitetu zapoznali się z zapisami regulaminu Komitetu, w którym
brak podstaw prawnych, które stanowiłyby, iż p. Błachowicz nie może sprawować swojej funkcji
po zmianie miejsca zamieszkania. Członkowie Komitetu rozpatrzą kwestię ewentualnych zmian w
Prezydium Komitetu po wpłynięciu oficjalnego wniosku, popartego zgodnie z Regulaminem przez
2/3 jego członków i będą nam nim procedować w obecności wnioskodawcy.

2. W  drugim  punkcie  obrad  została  omówiona  propozycja  stanowiska dotyczącego
umieszczenia  ławeczki  Scholza  Rogozińskiego  w  okolicach  miejsca  urodzenia  –   w
pobliżu fontanny NOCE i DNIE”. Po wyjaśnieniach ze strony p. Iwony Cieślak i p. Sylwii
Antoszczyk  uznano,  że  nie  należy  już  ingerować  w  sprawy  lokalizacji  ławeczki,  gdyż
naraziłoby  to  miasto  na  dodatkowe  koszty  oraz  przedłużenie  terminu  realizacji  tego
projektu,  którego  ideą  było  upamiętnienie  roku  2017   jako  roku Szolca-Rogozińskiego.
Wnioskodawca p. Maciej Błachowicz po wysłuchaniu wyjaśnień wycofał propozycję. Tym
samym zrezygnowano z podejmowania tego stanowiska.

3. W  trzecim  punkcie  została  omówiona  propozycja  stanowiska  dotyczącego  prośby
Komitetu o przekazywanie odpowiedzi - merytorycznych uzasadnień - na stanowiska

(opinie)  i  postulaty  Komitetu  ze  strony Pana  Prezydenta.  Stanowisko  to  zostało

odrzucone  po  ustnej  deklaracji  p.  Izabela  Grześkiewicz,  kierownik  Biura  Rewitalizacji,



w której zadeklarowała przedstawienie brakujących stanowisk Prezydenta Miasta Kalisza w
odpowiedzi  na  opinie  Komitetu  do  końca   października  br.  oraz  przekazywanie
w przyszłości na bieżąco odpowiedzi na stanowiska Komitetu.

4. W  czwartym  punkcie  została  omówiona  propozycja  stanowiska  dotyczącego  kwestii
uczestnictwa  przedstawiciela  Komitetu  w  spotkaniach  poświęconych  rewitalizacji
organizowanych w UM w Kaliszu. W trakcie dyskusji pojawiły się głosy, iż:

-  członkowie Komitetu mogą brać udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komisji
merytorycznych RMK;

-  członkowie Komitetu powinni brać udział w spotkaniach istotnych dotyczących rewitalizacji;

- nasunęła się wątpliwość czy członkowie Komitetu znajdą czas na uczestnictwo w spotkaniach,
które są związane z kwestiami rewitalizacji.

Ostatecznie nie  głosowano nad tym stanowiskiem. Natomiast  podjęto decyzję o zorganizowaniu
w najbliższym  czasie  posiedzenia  Komitetu  poświęconego  sprawom  organizacyjnym,  którego
termin zostanie ustalony mailowo.

5. W  piątym  punkcie  została  omówiona  propozycja  stanowiska  w kwestii  dotyczącej
zwiększenia  w  roku  2018  środków  budżetowych  przeznaczonych  na  remonty
budynków mieszkalnych będących własnością MZBM m.in. na ul. Piskorzewskej 4, 8,
10.

Na podstawie informacji przekazanej przez p. Skarżyńskiego, iż są niewielkie szanse na to, aby
jeszcze  móc  zgłaszać  wnioski  do  budżetu  na  2018  rok  oraz  informacji  przekazanej  przez
p. Grześkiewicz,  iż  remonty przedmiotowych kamienic mieszkalnych są planowanego do ujęcia
w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu w planowanym konkursie ZIT AKO na rewitalizację
obszarów miejskich, członkowie Komitetu wstrzymali  się od głosowania nad tym stanowiskiem
i przeszli do kolejnej kwestii.

6. W szóstym punkcie dotyczącym kwestii remontów w  budynkach mieszkalnych będących
w zarządzie  MZBM, członkowie  Komitetu  zdecydowali,  iż  powstanie  jedno  ogólne
stanowisko dotyczące zarekomendowania Prezydentowi Miasta konieczności opracowania
standardów  remontowych  dla  kamienic  mieszkalnych  będących  w  zasobach  MZBM.
Opracowanie  stanowiska  członkowie  Komitetu  powierzyli  jednogłośnie  p.  Sylwii
Antoszczyk oraz p. Łukaszowi Janowskiemu.

7. W siódmy punkcie została omówiona kwestia projektu MZDiK dotyczącego planowanej
przebudowy  ulicy  Nowy  Świat.  Projekt  przedstawił  członkom  Komitetu  p.  Arkadiusz
Pacholski. Podczas swojego wystąpienia p. Pacholski wskazał na istotne uchybienia przy
sporządzaniu projektu, które dotyczą m.in. nie dostosowania rozwiązań projektowych do
standardów pieszych i rowerowych obowiązujących w Kaliszu. Równocześnie p. Pacholski
prosił członków Komitetu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Członkowie Komitetu byli
zainteresowani  poznaniem  stanowiska  MZDiK  w  kwestii  zastosowanych  rozwiązań
projektowych,  w związku  z  tym   p.  Grześkiewicz  i  p.  Skarżyński  zaprosili  członków
Komitetu  na  posiedzenie  połączone  Komisji  Rozwoju,  Mienia  Miasta  i  Integracji
Europejskiej oraz Komisji Rewitalizacji w dniu 10 października br. (wtorek) o godz. 8.00,



na którym zostaną zaprezentowane stanowiska zainteresowanych stron, w tym inwestora –
MZDiK.

8. Z uwagi na późną porę i brak możliwości przedyskutowania pozostałych zaplanowanych
w porządku  obrad  tematów  Pani  Izabela  Rącka  zamknęła  posiedzenie  Komitetu,
zapowiadając  jednocześnie  przesunięcie  dyskusji  nad  nimi  na  najbliższe  posiedzenie
zaplanowane w celu przedyskutowania spraw organizacyjnych.

Protokół sporządziła: Agnieszka Różalska-Kusza

Zatwierdził   i  podpisał:  Maciej  Błachowicz  –  Przewodniczący  Komitetu  Rewitalizacji  Miasta
Kalisza


