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W V posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji wzięło udział 15 członków – lista obecności w załączeniu
(załącznik nr 1).

Na  wstępie  Przewodniczący p.  Maciej  Błachowicz przedstawił  porządek  obrad  Komitetu  –
(załącznik nr 2).

Do porządku obrad uwagi wniósł p. Krzysztof Pietrzak, który zaproponował wniesienie nowych
punktów. Członkowie Komitetu ustalili, że tematy zgłoszone przez p. Pietrzaka będą omawiane na
kolejnych spotkaniach, gdyż nie zostały przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem i nie było
możliwości  merytorycznego  przygotowania  się  do  udzielenia  informacji  w  zaproponowanych
kwestiach.

Następnie Komitet przeszedł do realizacji porządku obrad.

W  pkt.  1.  Omówienie  kwestii  udostępnienia  mieszkańcom  Kalisza  projektu  przebudowy
Głównego Rynku –  w wyniku dyskusji Komitet ustalił, że należy wystąpić do Pana Prezydenta
z wnioskiem o upublicznienie projektu przebudowy Głównego Rynku w fazie, gdy projekt będzie
już  po  wszystkich  uzgodnieniach.  Wszyscy  obecni  Członkowie  Komitetu  byli  zgodni,  co  do
opracowania  takiego stanowiska.  Sporządzenia  projektu stanowiska w tej  sprawie podjął  się  p.
Tadeusz Skarżyński.

Przy okazji omawiania punktu pierwszego została też poruszona kwestia konsultacji społecznych
powiązanych z planowanymi przez miasto inwestycjami (pkt. 2. Omówienie kwestii konsultacji
społecznych.)

W pkt 3. Projekt stanowiska w sprawie przygotowania i wprowadzenia standardów remontu
kamienic  w  Kaliszu został  odczytany  przygotowany  przez  p.  Łukasza  Janowskiego projekt
stanowiska Komitetu (załącznik nr 3). Projekt stanowiska został zatwierdzony głosami wszystkich
obecnych na spotkaniu.

W pkt. 4 Projekt stanowiska w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza,  którego tematyką miała  być  zmiana  częstotliwości  posiedzeń  Komitetu  –  Członkowie
Komitetu odstąpili od rekomendacji w tej sprawie, gdyż uznano, że nie ma potrzeby dokonywania
zmian w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, aby dopasowywać terminarz spotkań
Komitetu do zapisów regulaminu.

W pkt. 5 Informacja o postępach prac Biura Rewitalizacji - p. Izabela Grześkiewicz  zdała
relację z prac Biura ze szczególnym uwzględnieniem omówienia konieczności zmiany Gminnego
Programu Rewitalizacji dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na rewitalizację.
Przedstawiono proponowany zakres projektu oraz harmonogram procedowania nad zmianami GPR.



Jako  ostatni  pkt.  6.  Sprawy  wniesione został  omówiony  projekt  stanowiska  dotyczącego
zachowania,  odnowienia  i  stosownego  wyeksponowania  dwóch  przedwojennych  reklam
znajdujących  się  na  budynkach  mieszkalnych  przy  ulicy  Ciasnej  pod  numerami  3  i  5
(załącznik  nr  4).  Stanowisko  zostało  przygotowane  przez  p.  Halinę  Marcinkowską.  Nad
przyjęciem  projektu  stanowiska  głosowało  12  osób  pozostałych  na  posiedzeniu.  Wszyscy
zagłosowali za przyjęciem stanowiska.  

W ostatnim punkcie posiedzenia Komitetu Rewitalizacji ustalono  termin pierwszego spotkania
Komitetu w roku 2018. Ustalono, iż będzie do dzień 8 lutego godz. 16:30.
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