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Plan pracy Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza na rok 2016

1) Monitorowanie  prac  miasta  nad  przygotowaniem Programu  Rewitalizacji  w  szczególności
opracowania  diagnozy  wyznaczającej  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji,
wyznaczenie specjalnej strefy rewitalizacji oraz przygotowania projektu programu.

2) Harmonogram Prac nad Uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
3) Bieżąca  współpraca  z  Wydziałami  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  i  Jednostkami

Organizacyjnymi  Miasta  Kalisza  oraz  komisjami  Rady  Miejskiej  i  innymi  podmiotami
zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji.

4) Współpraca  z  Radami  Osiedli  w  zakresie  planowania  oraz  realizacji  zadań  w  obszarze
rewitalizacji.

5) Organizacja  spotkań  z  organizacjami  pozarządowymi,  instytucjami  kultury  i  innymi
podmiotami zainteresowanymi rewitalizacją.

6) Omówienie stałego kalendarza imprez miejskich i wydarzeń historycznych.
7) Parki,skwery,zieleńce,  a  także  miejsca  do  rekreacji  i  sportu  w  śródmieściu-działania

wspierające ich rozwój z udziałem rad osiedli.
8) Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w budżecie jako Kaliski Program Rewitalizacji:

1. Rewitalizacja Głównego Rynku;
2. Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu;
3. Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim.

9) Sprawozdanie z działań MZBMu realizującego remonty elewacji kamienic.
10) Przegląd pustostanów miejskich-  możliwość wykorzystania  lub oddania  w użytkowanie  w

zamian za inwestycje.
11) Nieruchomości  do  rozbiórki-opinia  WGM  oraz  komisji  w  sprawie  likwidacji  lub

przeznaczenia na inne cele.
12) Program Zasobów Mieszkaniowych dla Miasta Kalisza w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
13) Omówienie propozycji uruchomienia stałych ekspozycji poświęconych historii śródmiejskich

dzielnic na podstawie zbiorów fotograficznych.
14) Zapoznanie się z doświadczeniami w rewitalizacji w miastach w Polsce i Europie. Możliwe

wzorce dla Kalisza.
15) Program Opieki nad Obiektami Historycznymi.
16) Monitorowanie  zadań  realizowanych  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  w  obszarze

rewitalizacji.
17) Monitorowanie  prac  nad  opracowywaniem  oraz  realizacją  miejscowych  planów

zagospodarowania przestrzennego.
18) Monitorowanie  działań  mających  na  celu  poprawienie  estetyki  i  funkcjonalności  kaliskiej

Starówki jako elementu tworzenia przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców, w szczególności
prac nad stworzeniem miejscowych standardów.

19) Monitorowanie  działań  kulturalnych  planowanych  oraz  realizowanych  w  obszarze
Śródmieścia jako elementu animacji mieszkańców.

20) Monitorowanie  działań  podejmowanych  przez  Wydziały  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  i
Jednostki Organizacyjne Miasta Kalisza związanych z rozwojem atrakcyjności turystycznej
kaliskiej Starówki.

21) Opiniowanie oraz inicjowanie możliwych projektów rewitalizacyjnych do realizacji w Kaliszu
z udziałem środków zewnętrznych.

22) Poszerzanie wiedzy w zakresie rewitalizacji.
23) Opiniowanie oraz konsultowanie spraw bieżących i wniesionych.
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