Zarządzenie Nr 8/ 2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1023 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 oraz ust. 14 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kalisza zarządza się, co następuje:

§1
1. Stwierdza się ustanie członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza następujących osób:
1) Krzysztofa Pietrzaka - przedstawiciela właścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na
obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
i towarzystw budownictwa społecznego;
2) Leszka Górskiego - przedstawiciela mieszkańców z obszaru rewitalizacji.
2. W związku ustaniem członkostwa w Komitecie osób, o których mowa w ust. 1 w zarządzeniu Nr
43/ 2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu
Rewitalizacji Miasta Kalisza §1 otrzymuje brzmienie:
„ §1. Powołuje się Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza w następującym składzie:
1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza
oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:
a) Izabela Grześkiewicz,
b) Katarzyna Fluder;
2) radni Rady Miejskiej Kalisza:
a) Dariusz Grodziński,
b) Tadeusz Skarżyński;
3) przedstawiciele rad osiedlowych:
a) Halina Marcinkowska,
b) Aleksander Szal;
4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy
publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub
administracji rządowej – Izabela Rącka;
5) przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze
gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Andrzej Spychalski,
b) Maciej Błachowicz;
6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze
gminy działalność gospodarczą – Łukasz Janowski;
7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów
zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa
społecznego:
a) Sławomir Lasiecki,
b) Radosław Piękny;
8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:
a) Iwona Cieślak,
b) Zuzanna Ficner,
c) Katarzyna Górcewicz,
d) Krzysztof Majchrzak;
9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:
a) Sylwia Antoszczyk,
b) Adam Plichta.”.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rewitalizacji.

§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

