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W posiedzeniu wzięło udział 19 członków Komitetu Rewitalizacji – lista obecności z podpisami
osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

I. Posiedzenie zostało otwarte przez Prezydenta Miasta Kalisza – Pana Grzegorza Sapińskiego.

II. Następnie członkowie Komitetu jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

III.i  IV.  W  kolejnym  punkcie  posiedzenia  Kierownik  Biura  Rewitalizacji  –  Pani  Izabela

Grześkiewicz  –  omówiła  zasady członkostwa i  działania  Komitetu,  a  następnie  zaprezentowała

pracowników Biura Rewitalizacji i ich funkcje.

V.  W  dalszej  części  posiedzenia  dokonano  wyboru  Prezydium  Komitetu  Rewitalizacji,  który

przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Pani Iwona Cieślak, Pan Dariusz Grodziński i Pan

Tadeusz Skarżyński.

Przewodniczącym Komitetu został Pan Maciej Błachowicz, I Zastępcą Przewodniczącego została

Pani Izabela Rącka, II Zastępcą Przewodniczącego został Pan Adam Plichta – protokół z wyboru

członków prezydium Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

VI. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

1. W tym punkcie członkowie Komitetu jednogłośnie wyrazili zgodę na przekazanie swoich danych

kontaktowych (nr  telefonu i  adres  e-mail)  do wiadomości  wszystkich  członków Komitetu  oraz

wyrazili  zgodę  na  otrzymywanie  korespondencji  jedynie  w  formie  elektronicznej,  a  także  na

rejestrowanie dźwięku z posiedzeń Komitetu za pomocą dyktafonu.

2.  Dyskutowano także nad sprawą przeprowadzenia wyboru uzupełniającego na przedstawiciela

przedsiębiorców. Ostatecznie nie wypracowano konsensusu w tej sprawie.

3. Przewodniczący Komitetu wysunął wniosek, o jak najszybsze zwołanie kolejnego posiedzenia,

na które winni zostać zaproszeni kierownicy komórek organizacyjnych miasta, odpowiedzialni za

miejskie inwestycje w obszarze rewitalizacji,  w celu przedstawienia planów na najbliższy okres

i sprawozdania  z  realizacji  bieżących  działań.  Ostatecznie  ustalono,  że  członkowie  Komitetu

sprecyzują  listę  pytań  w  powyższej  spawie.  Następnie  pytania  te  zostaną  przekazane  do

poszczególnych  kierowników  komórek  organizacyjnych  miasta,  a  po  uzyskaniu  odpowiedzi

w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zostanie zorganizowane spotkanie, w celu

wyjaśnienia ewentualnych niejasności.

4. Członkowie Komitetu ustalili, że stworzą grupę dyskusyjną na Facebooku oraz Fanpage, który

poprowadzi  Pani  Katarzyna  Górcewicz.  Pan  Krzysztof  Pietrzak  zaproponował  z  kolei,  w  celu

skuteczniejszej informacji o działaniach Komitetu Rewitalizacji, zakładkę na stronie internetowej



www.rewitalizacjakalisz.pl poświęconą działaniom Komitetu.

5.  Pan  Łukasz  Janowski  zaproponował,  żeby każdorazowo zapraszać  na  posiedzenia  Komitetu

wszystkie osoby, które do niego kandydowały, a które ostatecznie nie zostały do niego wybrane.

Ostatecznie po dyskusji ustalono, że osoby te zostaną poinformowane przez Biuro Rewitalizacji o

możliwości  brania przez nie udziału w posiedzeniach Komitetu, a informacje o terminie i miejscu

posiedzeń Biuro Rewitalizacji będzie przekazywało do publicznej wiadomości.

6.  Pani  Sylwia  Antoszczyk  zaproponowała,  aby  w  działania  rewitalizacyjne  wciągać  młodzież

gimnazjalną,  Pan  Dariusz  Grodziński  zaproponował,  aby  podjąć  współpracę  i  na  posiedzenia

zapraszać  członków Młodzieżowej  Rady Miasta,  a  Pan Tadeusz Skarżyński  zaproponował,  aby

zapraszać członków Kaliskiej Rady Seniorów. Członkowie Komitetu poparli te pomysły.

6. Przewodniczący złożył wniosek, aby Prezydent Miasta Kalisza zobowiązał Miejską Bibliotekę

Publiczną do zakupu  i udostępnienia czytelnikom publikacji, o tematyce związanej z rewitalizacją.

7. Pani Izabela Grześkiewicz przypomniała członkom Komitetu o rozpoczynającym się 23 stycznia

br. cyklu warsztatów, prowadzonych przez Uniwersytet   Adama Mickiewicza w Poznania, który

pełni funkcję eksperta przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla naszego miasta.

Pani Kierownik poprosiła wszystkich członków Komitetu o wzięcie udziału w warsztatach, a także

zapowiedziała 4 szkolenia z zakresu rewitalizacji dla członków Komitetu, które odbędą się w lutym

i  marcu  (w  soboty).  O  szczegółowym  harmonogramie  i  programie  poszczególnych  szkoleń

członkowie  Komitetu  zostaną  poinformowani  po  wyłonieniu  wykonawcy,  który  przeprowadzi

szkolenia.

VII. Obrady Komitetu Rewitalizacji zamknął Przewodniczący Komitetu – Pan Maciej Błachowicz.

Protokół sporządziła: Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji – członek Komitetu

Rewitalizacji.
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Izabela Grześkiewicz

Zatwierdził i podpisał: Maciej Błachowicz – Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji.
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Maciej Błachowicz

http://www.rewitalizacjakalisz.pl/

