Partycypacja społeczna programu Rozwój Lokalny z członkami Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji Gminy Jarocin, zgodnie z Ustawą jest organem, który wspiera działanie
Burmistrza w zakresie rewitalizacji oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie
przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi pomost oraz forum współpracy
interesariuszy z organami gminy.
W przypadku Gminy Jarocin komitet rewitalizacji nie jest tylko organem, którego funkcjonowanie
wynika z przepisów Ustawy o rewitalizacji. Zaangażowanie mieszkańców, których przedstawicielami
jest GKR ma być motorem napędowym pozytywnych zmian, które w kontekście znacznie szerszym
nim rewitalizacja zostaną zainicjowane w mieście.
Komitet cechował się dużą aktywnością, można wręcz powiedzieć, iż obok Zespołu ds. rewitalizacji,
pełnił funkcję podstawowego elementu zarządzania rozwojem Jarocina.
Tak jak wspomniano powyżej, raz jeszcze warto podkreślić, iż podczas posiedzeń Komitetu
Rewitalizacji Gminy Jarocin wielokrotnie poruszane były kwestie odnoszące się do najważniejszych
aspektów rozwoju Gminy Jarocin. Nie ograniczano się tylko w kwestiach problematyki rewitalizacji,
zauważano dużo szersze spektrum spraw niezbędnych do omówienia i zajęcia stanowiska.
W związku z powyższym Komitet Rewitalizacji postanowiono włączyć w proces partycypacji
społecznej w aspekcie przygotowania pogłębionej diagnozy społecznej Gminy Jarocin, opierając się
na danych uzyskanych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
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Tematykę Rozwoju Lokalnego zaplanowano na V Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się
25 czerwca 2019r. Chcąc zapewnić jak największy udział mieszkańców, o posiedzeniu poinformowano
w Internecie, na stronie gminy, jak również na portalach społecznościowych. Temat ten został
również
przedstawiony
w
Internetowym
wydaniu
Gazety
Jarocińskiej
Podczas spotkania Pani Honorata Śmigielska, koordynator projektu, omówiła wszystkie założenia i
zasady konkursu oraz diagnozę, która wynikała z wskaźników przygotowanych przez MRL.
Wypowiedz P. Honoraty uzupełnił II Zastępca Burmistrza Jarocina Pan Robert Kaźmierczak.
Pod zakończeniu wystąpienia Przewodniczący otworzył dyskusję na temat diagnozy. Dyskusja była
żywiołowa i oparta na obserwacjach Interesariuszy, którzy przybyli na posiedzenie. W Ratuszu, gdzie
odbyło się posiedzenie, można było zobaczyć także radnych opozycyjnych, którzy w swoich
wypowiedziach potwierdzili diagnozę oraz uzupełnili ją o dodatkowe fakty. Obecność radnych
opozycyjnych pokazuje, iż opinie, które udało się wypracować są obiektywne, formułowane przez
przedstawicieli różnych instytucji oraz opcji politycznych. Także członkowie komitetu oraz mieszkańcy
na bieżąco uzupełniali diagnozę społeczną deficytów i potencjałów Gminy Jarocin. Przewodniczący
podkreślił, iż ta diagnoza stanie punktem wyjścia do Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji oraz
wszelkich działań rozwojowych gminy. Powinna zostać także uwzględniona przy zmianie Strategii
Rozwoju Gminy Jarocin.
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