
Protokół 

z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
20.09.2018 

W VIII posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji  wzięło udział 10 członków Komitetu. Lista obecności
znajduje się w załączniku nr 1.

Program posiedzenia:

1. Relacja Biura Rewitalizacji z podejmowanych działań.
2. Dyskusja nad przyszłością obszaru rewitalizacji.
3. Wolne wnioski.

Posiedzenie  rozpoczął  przewodniczący  Maciej  Błachowicz  witając  przybyłych  na  spotkanie
członków Komitetu.

Kolejno głos zabierali:

Przewodniczący Maciej Błachowicz -  zgłoszenie dwóch propozycji:
- organizowanie cyklicznych spacerów poznawczych mających na celu spotkania  z mieszkańcami
obszaru rewitalizacji, poznawania problemów, z którymi się zmagają oraz próby rozwiązywania
tych problemów,
-  ponowienie  rekomendacji  organizowania  konkursów  architektonicznych  dla  istotnych
przedsięwzięć miejskich.

Radosław  Piękny –  relacja  ze  spotkania  dotyczącego  rewitalizacji  z  przedstawicielami
kompetentnych  resortów  ministerstwa  oraz  profesora  Krzysztofa  Skalskiego.   Tematem
spotkania  była  propozycja  skierowana  do  przedstawicieli  ministerstwa  dotyczącą
zagospodarowania już istniejących zasobów do projektu Mieszkanie Plus. Propozycja nie spotkała
się  z  pozytywnym  odzewem.  Wnioski  płynące  ze  spotkania:  rządzący  odsunęli  problemy
rewitalizacji na plan dalszy i nie widzą potrzeby podejmowania tych tematów.

Adam  Plichta  – podsumowanie  dotychczasowych  efektów  pracy  Komitetu  -  osłabienie
zainteresowania  Członków  Komitetu  dla  pracy  na  rzecz  Miasta  może  być  wynikiem  braku
pozytywnego odzewu ze strony Miasta na większość rekomendacji  składanych przez Komitet.
Sugestia dotycząca tego, iż być może rekomendacje wystosowywane przez Komitet obejmują
zbyt  duży  zakres.  Warto  przemyśleć  możliwość  dotyczącą  koncentrowania  się  na  mniejszych
zadaniach, ale takich, które maja szansę realizacji. 

Łukasz Janowski – propozycja wyznaczania sobie mniejszych celów przez Członków Komitetu.
Czyli  odnajdywanie  problemów,  które  są  możliwe  do  zrealizowania  na  poziomie  Komitetu
Rewitalizacji. 

Izabela  Grześkiewicz –  Kierownik  Biura  Rewitalizacji  – złożenie  relacji  z  działań  Biura
Rewitalizacji. Pani Kierownik odpowiadała też na pytania szczegółowe dotyczące realizowanych
działań.
 



Maciej Błachowicz – wniesienie pod dyskusję możliwości zmniejszenia obszaru rewitalizacji.
Wnioskiem z dyskusji  było skonstatowanie, iż działanie to nie jest wskazane z uwagi na to, że
proces  zmniejszenia  obszaru  rewitalizacji  wiąże  się  z  przeprowadzaniem  całej  długotrwałej,
kosztownej  i żmudnej procedury wyznaczania nowego obszaru od podstaw. 

W punkcie „wolne wnioski” została powtórzona  przez Przewodniczącego Macieja Błachowicza
propozycja dotycząca  ponowienia  rekomendacji  związanej  z  organizowaniem  konkursów
architektonicznych dla istotnych przedsięwzięć miejskich.

Głosowanie:  6 osób była za ponowieniem rekomendacji,
2 osoby się wstrzymały,
1 osoba była przeciw.
1 osoba wyszła przed glosowaniem.

Posiedzenie zakończył Przewodniczący Maciej Błachowicz. 

Protokół sporządziła: Agnieszka Różalska-Kusza 

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


