
Protokół
z XIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

21.11.2019

W XIII  posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji  wzięło udział  7 członków Komitetu -  lista  obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Posiedzenie odbyło się w Domu Sąsiedzkim - Podgórze 2-4. 

Program posiedzenia:
1. Prezentacja „Domu Sąsiedzkiego” i jego planowanych zadań.
2. Przedstawienie projektów stanowisk Komitetu dotyczących obszaru Jabłkowskiego-Podgórze.
3. Relacja z konsultacji społecznych dotyczących opracowania MPR Jabłkowskiego-Podgórze.
4. Informacje dotyczące rozpoczynającego się monitoringu GPR.
5. Wybór członków Komitetu do komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w Specjalnej
Strefie Rewitalizacji.

Spotkanie  rozpoczął  Przewodniczący  Komitetu  Rewitalizacji  Miasta  Kalisza  Pan  Maciej
Błachowicz, który przywitał zabranych i przystąpił do realizacji programu XIII posiedzenia.

Ad. 1. Na początek głos zabrały prowadzące Dom Sąsiedzki: Ewelina Knajdek-Marcinkowska oraz
Kalina  Michocka.  Panie  przedstawiły  najważniejsze  założenia  programu,  który  zamierzają
realizować w ramach działalności Domu Sąsiedzkiego. Gospodynie zaprosiły również członków
Komitetu na oficjalne rozpoczęcie działań, które odbędzie się 23.11.2019 r.

Ad.  2.  Następnie  Pani  Izabela  Rącka  przedstawiła  projekty  stanowisk  dotyczących  obszaru
Jabłkowskiego-Podgórze przygotowane przez Pana Adama Plichtę dotyczące:

I. Wdrożenia działań poprawiających bezpieczeństwo w obszarze Jabłkowskiego/Podgórze.
II. Wdrożenia  działań  poprawiających  estetykę  i  warunki  bytowe  w  obszarze  ulic

Jabłkowskiego/Podgórze.
III. Zaplanowania  działań  i  wydarzeń  kulturalnych  włączających  przestrzeń  obszaru

Jabłkowskiego/Podgórze w cykliczne wydarzenia miejskie. 
Po prezentacji stanowisk przystąpiono do dyskusji nad nimi, jednak ze względu na brak kworum
nie  było  możliwości  głosowania  nad  przyjęciem  ww.  stanowisk.  Głos  w  dyskusji  zabrał  Pan
Krzysztof Majchrzak, który zwrócił uwagę, że działania dotyczące bezpieczeństwa, w tym walki z
nielegalnym  spożywaniem  alkoholu,  powinny  być  skoordynowane  z  policją,  strażą  miejską  i
Miejską  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Ponadto  warto  w  te  działania
zaangażować  Sanepid  oraz  Nadzór  Budowlany.  Pani  Izabela  Grześkiewicz  poinformowała,  że
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji  oraz Straży Miejskiej i  obie służby zapewniły o
wzmożeniu  patroli  na  obszarze  Jabłkowskiego/Podgórze.  Następnie  Pan  Maciej  Błachowicz
w nawiązaniu do stanowiska nr 3 zwrócił uwagę, że działania w przestrzeni ulic (np. oświetlenie
świąteczne czy ustawienie choinki) może zostać źle odebrane przez mieszkańców obszaru, którzy
czekają na realną i „twardą” zmianę swoich warunków mieszkaniowych.
W związku z brakiem  kworum ustalono, że głosowane nad stanowiskami odbędzie się drogą
mailową.

Ad.  3.  W  kolejnym  punkcie  omówiono  stan  zaawansowania  prac  nad  przygotowaniem
miejscowego planu rewitalizacji. Pani Izabela Grześkiewicz przedstawiła formę tego dokumentu
oraz  zakres  możliwych  ustaleń.  Następnie  Pan  Marcin  Wolniak  –  główny  specjalista  w Biurze
Rewitalizacji, przedstawił wyniki dotychczas prowadzonych analiz oraz zakończonych konsultacji



społecznych.  Dalsze konsultacje  będą prowadzone w ramach planowanej  do powołania grupy
roboczej, która będzie współpracować z wybranym wykonawcy mpr.

4.  Pani  Izabela  Grześkiewicz  przedstawiła  informację  dotyczącą  prowadzonego  obecnie
monitoringu Gminnego programu rewitalizacji. Przypomniała również, że tak szeroki monitoring
będzie prowadzony co 2 lata.

5. Ostatnim punktem posiedzenia był wybór przedstawicieli  Komitetu do komisji  rozpatrującej
wnioski  o  udzielenie  w 2020 roku dotacji  w ramach Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji.  Obecni  na
posiedzeniu Członkowie Komitetu stwierdzili, że podobnie jak w roku ubiegłym przedstawicielami
Komitetu powinni zostać Pani Izabela Rącka oraz Pan Adam Plichta. Osoby te wyraziły zgodę na
uczestniczenie  w  pracach  Komisji,  co  zostało  zaaprobowane  przez  uczestników  spotkania.  W
związku z brakiem  kworum ustalono, że pozostałe osoby zostaną poproszone o aprobatę droga
mailową.

Posiedzenie  zakończył  Przewodniczący Maciej  Błachowicz,  dziękując wszystkim uczestnikom
posiedzenia   za  wzięcie  w  nim  udziału. Termin  następnego  spotkania  zostanie  ustalony  po
naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji.

Protokół sporządził: Marcin Wolniak

Zatwierdził i podpisał:


