Zarządzenie Nr 445/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany gminnego programu
rewitalizacji Miasta Kalisza
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ), art. 23 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 6
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zarządza
się, co następuje:

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej
konsultacjami, dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do
6 września 2021 r.
Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Kalisza udostępniony do publicznego wglądu.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu
zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych
z projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
§2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) otwartego spotkania z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia
2021 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Babina 1. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić chęć udziału w nim do
dnia 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) drogą mailową na adres:
rewitalizacja@um.kalisz.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, którego treść stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w terminie do 6 września 2021 r.
(obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: www.rewitalizacja@um.kalisz.pl,
b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział
Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz ,
3) zbierania uwag, propozycji i opinii poprzez ankietę on-line, która zostanie
udostępniona w dniach od 6.08.2021 r. do 6.09.2021r. Odnośnik do ankiety
zostanie podany na stronach www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl,
4) zbierania uwag od grup przedstawicielskich, do których przesłany zostanie
formularz konsultacyjny, o którym mowa w pkt. 2.

.§ 3
1. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza będzie
dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Miasta Kalisza:
www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl a także na stronie BIP Urzędu Miasta
Kalisza www.bip.kalisz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”.
2. Informacja o konsultacjach zostanie opublikowana:
1) w formie ogłoszenia: w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych Urzędu
Miasta Kalisza: www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl na stronie BIP Urzędu
Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”.
2) w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza i na
słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.
3. Treść ogłoszenia i obwieszczenia zgodna jest z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
4. Formularz konsultacyjny zostanie udostępniony w formie elektronicznej na
stronach internetowych Miasta Kalisza: www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl
a także na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl, w zakładce
„Konsultacje społeczne”.
§4
Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się
informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej
przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu
§5
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Rewitalizacji
w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Kalisza.
§7
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 445/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 lipca 2021 r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY
służący zgłaszaniu uwag, propozycji i opinii dotyczących
projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza
Informacja o zgłaszającym
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji /
jednostki / przedsiębiorstwa / organizacji
Adres e-mail

Zgłaszane w ramach konsultacji społecznych uwagi, propozycje i opinie
Część dokumentu / nr strony,
którego dotyczy uwaga /
propozycja / opinia

Treść uwagi/propozycji /opinii wraz z uzasadnieniem

Uwagi w ramach konsultacji społecznych na formularzu będą przyjmowane do 6 września 2021r.:
• drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rewitalizacja@um.kalisz.pl, wpisując w tytule
wiadomości „Konsultacje społeczne GPR”,
• drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd
Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz (liczy się data wpływu)

………..…………………………………………………………………...
Data i czytelny podpis osoby wypełniającej formularz
oraz pieczątka i podpis osoby upoważnionej
- w przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/…/
Krystian Kinastowski

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją
siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie:
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie:
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza”. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji tj. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).. Imię
i Nazwisko oraz adres są niezbędne do dokonania weryfikacji prawa wzięcia udziału w konsultacjach.
Podanie danych kontaktowych pozwoli na szybki kontakt przypadku potrzeby omówienia wniesionych
uwag lub propozycji..
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom z usług których administrator będzie korzystał
przeprowadzając konsultacje społeczne.
Przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z
którymi dokumentacja z przeprowadzonych konsultacji nie podlega zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO* przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest warunkiem wzięcia udziału
w konsultacjach. Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe pozwoli jednak na na szybki
kontakt z Państwem w przypadku potrzeby omówienia wniesionych uwag lub propozycji. Ich nie
podanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w konsultacjach.

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 445/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2021 r. poz. 485) Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu
zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.
w następujących formach:
1) otwartego spotkania z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. (wtorek)

o godz. 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1. Aby wziąć udział
w spotkaniu należy zgłosić chęć udziału w nim do dnia 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)
drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego, w terminie do 6 września 2021 r. (obowiązuje data wpływu).
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: www.rewitalizacja@um.kalisz.pl,
b) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Biuro Rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta,
Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz ,
3) zbierania uwag, propozycji i opinii poprzez ankietę on-line, która zostanie udostępniona
w dniach od 6.08.2021 r. do 6.09.2021r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na stronach
www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl,
4) zbierania uwag od grup przedstawicielskich, do których przesłany zostanie formularz
konsultacyjny.
Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz formularz konsultacyjny
dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Miasta Kalisza:
www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl a także na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza
www.bip.kalisz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do projektu zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje, które wpłyną po dniu 6 września 2021r.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/…/
Krystian Kinastowski

