Zarządzenie Nr 140/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
planowanej przebudowy skweru z fontanną przy Placu Jana Kilińskiego oraz Plant
Miejskich w Kaliszu.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 2, § 5 i § 6 uchwały
Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2012 r. poz. 3344) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami,
z mieszkańcami miasta Kalisza dotyczące planowanej przebudowy skweru z fontanną przy
Placu Jana Kilińskiego oraz Plant Miejskich w Kaliszu na niżej określonych warunkach:
1) konsultacje mają charakter ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w dniach od 16 do 30
marca 2016 roku,
2) przedmiotem konsultacji jest planowana przebudowa skweru z fontanną przy Placu Jana
Kilińskiego oraz Plant Miejskich w Kaliszu,
3) celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących przedmiotu
konsultacji,
4) konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:
a) udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie, w terminie do dnia 30 marca
2016 r., do godz. 15.30;
b) spotkanie robocze dotyczące przebudowy skweru z fontanną przy Placu Kilińskiego –
warsztaty dla reprezentatywnych grup mieszkańców zainteresowanych tematyką konsultacji
połączone ze specjalistycznymi prezentacjami i dyskusją;
c) spacer badawczy dotyczący przebudowy Plant Miejskich – zebranie uwag, opinii
i propozycji mieszkańców podczas wspólnego przejścia Plantami Miejskimi,
5) ankiety zostaną udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej
www.konsultacje.kalisz.pl oraz w formie tradycyjnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Kaliszu w holu przy portierni budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 oraz pod tablicą
ogłoszeń znajdującą się w holu budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A,
6) wypełnione ankiety w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Kaliszu poprzez wrzucenie do urn umieszczonych w holu budynku Ratusza,

przy ul. Główny Rynek 20 oraz pod tablicą ogłoszeń znajdującą się w holu budynku Biura
Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A, a także w pokoju nr 1 (parter) w budynku
Ratusza. Ankiety będzie można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro
Rewitalizacji, Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, w terminie do
dnia 30 marca 2016r.,
7) spotkanie robocze dotyczące przebudowy skweru z fontanną przy Placu Kilińskiego
odbędzie się w dniu 17 marca 2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali recepcyjnej – nr 38
(I piętro) w budynku Ratusza przy ul. Główny Rynek 20. Chęć uczestnictwa w spotkaniu
należy zgłosić najpóźniej do dnia 15 marca 2016 r., do godz. 15.30 elektronicznie na adres:
kziental@um.kalisz.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 62 765 44 71 lub osobiście
w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, pokój nr 1 (parter) w budynku Ratusza,
przy ul. Główny Rynek 20. Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste będą przyjmowane
w godzinach pacy Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
8) spacer badawczy dotyczący przebudowy Plant Miejskich odbędzie się w dniu 19 marca
2016r. (sobota) o godz. 11.00. Zbiórka osób zainteresowanych przy pomniku Adama Asnyka
– Plac Kilińskiego,
9) wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące prowadzonych konsultacji można uzyskać
w pokoju nr 1 (parter) budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 oraz pod adresem:
kziental@um.kalisz.pl,
10) zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych z planowaną
przebudową skweru z fontanną przy Placu Jana Kilińskiego oraz Plant Miejskich w Kaliszu.
§ 2.
O wynikach konsultacji Prezydent Miasta Kalisza poinformuje na oficjalnej stronie
internetowej Miasta www.kalisz.pl w terminie 21 dni od dnia ich zakończenia.
§ 3.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rewitalizacji.
§ 4.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rewitalizacji.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
§ 5.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

