Odpowiedź na stanowisko nr 5/2017 z dnia 4.05.2017r. Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
została zamieszczona w Informacji podsumowującej z przebiegu konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla
projektu GPR -poz. 318, str. 142 dokumentu - o następującej treści:
„Konsultacje były prowadzone, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji , na podstawie Zarządzenia Nr
214/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2017 r., w dniach od 18 kwietnia do 18 maja
2017 roku w następujących formach:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego przez cały okres trwania konsultacji;
2) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie projektów
dokumentów, w tym przedstawienie katalogu podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie. Spotkanie odbyło się w dniu 20
kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w III LO im M. Kopernika, przy ul. Kościuszki 10;
3) warsztatów, na które zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: organizacji pozarządowych,
rad osiedlowych, Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, Kaliskiej Rady Seniorów, Kaliskiej Rady
Biznesu, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedsiębiorców i urzędników.
Celem spotkania było omówienie i szczegółowa analiza przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
poznanie opinii grup przedstawicielskich. Warsztat odbył się w dniu 9 maja 2017 r. w I LO im.
A. Asnyka, przy ul. Grodzkiej 1;
4) dwóch punktów konsultacyjnych, które zostały zorganizowane w dniach:
− 22 kwietnia 2017 r. w godz.12.00-16.00 w Parku Miejskim (obok Mostu Teatralnego),
− 11 maja 2017 r. w godz. 16.00-19.00 na kaliskim deptaku (ul. Śródmiejska/Złota).
Celem punktów było zebranie uwag ustnych do konsultowanych dokumentów, a także ich
popularyzacja oraz zachęcanie mieszkańców do ich lektury i wnoszenia uwag.
5) zbierania uwag ustnych w Biurze Rewitalizacji przez cały okres trwania konsultacji.
Ponadto 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali 36 ratusza, zostało zorganizowane spotkanie dla
członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, podczas którego szczegółowo omówiono kwestie
związane z wdrażaniem i oceną GPR oraz odpowiadano na pytania i wątpliwości uczestników
spotkania związane z konsultowanymi dokumentami.”

