
PROTOKÓŁ 

z pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 2 marca 2020 r.  

w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, pok. 212 

W pierwszym posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji wzięli udział wszyscy Członkowie. Lista obecności 

osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia 

Pan Sebastian Macioł działający na podstawie upoważnienia nr 0052.16.2020 Burmistrza 

Miasta Bierunia z dnia 28 lutego 2020 r. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu 

Rewitalizacji do czasu wyboru Przewodniczącego Komitetu. W swoim wystąpieniu przywitał 

zgromadzone osoby, a następnie zapytał, czy przesłany do Członków Komitetu porządek 

obrad ktoś chciałby rozszerzyć. 

2. Pani Żaneta Kotas poprosiła, aby do porządku obrad został wprowadzony punkt dotyczący  

zatwierdzenia przez członków Komitetu Regulaminu wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Wszyscy Członkowie zgodzili się 

na zaproponowaną zmianę.  

Pan Sebastian Macioł przedstawił zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

4. Zatwierdzenie przez członków Komitetu Regulaminu wyboru Przewodniczącego 

i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. 

5. Wybór Przewodniczącego Komitetu oraz Zastępcy Przewodniczącego Komitetu. 

6. Podstawowe informacje na temat „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia 

na lata 2016-2020”. 

7. Sprawy organizacyjne i wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad. 

3. Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia przedstawił zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

zgodnie z Uchwałą Nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

4. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia przedstawił Regulamin wyboru 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Regulamin wyboru 



Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji został zatwierdzony 

przez członków Komitetu. 

5. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Procedurę wyboru rozpoczął Zastępca Burmistrza 

Miasta Bierunia, który poprosił o zgłaszanie kandydatów. Członkowie Komitetu zgłosili 

2 kandydatów: Pana Piotra Świerkosza oraz Pana Dariusza Czapiewskiego, którzy wyrazili  

zgodę na kandydowanie. Następnie członkowie Komitetu przystąpili do głosowania. Pan Piotr 

Świerkosz otrzymał 3 głosy „za”. Pan Dariusz Czapiewski otrzymał 5 głosów „za”, i tym samym 

został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Zastępcą Przewodniczącego 

Komitetu Rewitalizacji został Pan Piotr Świerkosz.  

6. Pan Dariusz Czapiewski przejął obowiązki prowadzenia posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, 

a następnie ponownie udzielił głosu Panu Sebastianowi Maciołowi, który przedstawił 

podstawowe informacje na temat „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 

2016-2020”. 

7. W sprawach organizacyjnych oraz wolnych wnioskach: 

 Pan Łukasz Odelga poruszył kwestie przywilejów wynikających z uchwalenia GPR m. in. prawa 

pierwokupu, z którego mieliśmy możliwość skorzystać przez 2 lata z mocy ustawy.  

 Pan Sebastian Macioł zwrócił uwagę, że Gmina raz skorzystała z prawa pierwokupu. 

Na osiedlu Homera zostało przez Gminę zakupione mieszkanie, które jest obecnie 

wykorzystywane jako lokal socjalny. Zakup wynikał z realnych potrzeb Gminy w tym zakresie, 

a ponadto mieszkanie zostało nabyte w bardzo korzystnej cenie. 

 Pan Sebastian Macioł podkreślił, że dotychczasowy „Gminny Program Rewitalizacji Miasta 

Bierunia na lata 2016-2020” obowiązuje do końca 2020 r. Ten dokument był niezbędny, 

aby aplikować o środki unijne. Zaznaczył, że bezpiecznie byłoby mieć opracowany taki 

program również dla nowej perspektywy programowania. 

 Pan Łukasz Odelga zauważył, że w ramach obowiązującego Programu zostało zrealizowanych 

wiele przedsięwzięć i dobrze byłoby opracować Program na kolejne lata, co umożliwiłoby 

w dalszym ciągu rozwiązywać problemy społeczne pojawiające się w wyznaczonych 

obszarach rewitalizacji. 

 Pani Żaneta Kotas zwróciła uwagę na konieczność dokonania oceny aktualności i stopnia 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego poprosiła, aby kolejne posiedzenie 

Komitetu zostało zwołane pod koniec kwietnia 2020 r. Ocena ta zostanie sporządzona przez 

Burmistrza Miasta Bierunia, a następnie zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji 



oraz opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Zwróciła również uwagę, że ostatnim etapem prac Komitetu jest opracowanie raportu 

z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bierunia na lata 2016-2020. Zgodnie 

z zapisami tego Programu raport ten powinien być zlecony niezależnym ewaluatorom, 

a wyniki tej oceny  przedstawione zostaną radnym Rady Miejskiej Bierunia. 

 Komitet ustalił termin kolejnego spotkania na 27 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00. Kolejne 

spotkania odbywać się będą w miarę potrzeb, z tym że zwołane zostaną nie później niż 

w październiku 2020 r.  

 Jako podstawowy sposób komunikowania się członków Komitetu ustalono posiedzenia, 

pocztę elektroniczną i łączność telefoniczną.  

8. Pan Dariusz Czapiewski zamknął pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

 Protokół sporządziła     Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji 

 Żaneta Kotas     Dariusz Czapiewski 

 

 …………………………………..    …………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności z I Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.  


