
PROTOKÓŁ 

z drugiego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r.  

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2, a także w trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo uczestników Komitetu 

Rewitalizacji, posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu aplikacji 

Microsoft Teams. W posiedzeniu  wzięli udział wszyscy Członkowie:  

 Sebastian Macioł - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  

 Wioletta Długajczyk - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

 Żaneta Kotas - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

 Piotr Świerkosz - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bieruniu, 

 Dariusz Czapiewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bieruniu, 

 Dariusz Białożyt - Użytkownik wieczysty nieruchomości znajdującej się na obszarze 

rewitalizacji, 

 Łukasz Kocurek - Przedstawiciel mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji, 

 Łukasz Odelga - Przedstawiciel mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji. 

1. Drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Czapiewski. 

W swoim wystąpieniu przywitał zgromadzone osoby, a następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie II Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjecie protokołu z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji z dnia 2 marca 2020 r. 

4. Opiniowanie Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Bierunia na lata 2016-2020. 

5. Sprawy organizacyjne i wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad. 

2. Kolejnym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji z dnia 2 marca 2020 r. 

3. Głównym przedmiotem posiedzenia było opiniowanie Oceny aktualności i stopnia realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020. Dokument został 

przekazany do Członków Komitetu w korespondencji mailowej 13 maja 2020 r. 

Pan Sebastian Macioł przedstawił najważniejsze informacje na temat stopnia zaawansowania 

przedsięwzięć oraz realizacji celów, które znajdują się w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Bierunia na lata 2016-2020. 



 Pan Dariusz Czapiewski zwrócił uwagę na zmiany, które są widoczne na osiedlu Homera. 

Podkreślił, że na szczególną uwagę zasługuje projekt obejmujący remont i nadbudowę budynku 

hali sportowej i świetlicy środowiskowej. W ramach gruntownej przebudowy budynku na osiedlu 

Homera powstało nowoczesne „Centrum Sportowe Homera ADRENALINA" 

oraz wyremontowane i w pełni wyposażone pomieszczenia świetlicy, które poprawią jakość 

życia na osiedlu, a także w całym mieście. Pan Czapiewski pozytywnie ocenił Program 

Rewitalizacji. 

 Następnie głos zabrał Pan Piotr Świerkosz, który oznajmił, że nie może negatywnie ocenić 

programu, który w tak dużym stopniu poprawił jakość życia mieszkańców na osiedlach 

Chemików i Homera. Zwrócił uwagę, że proces rewitalizacji to nie tylko inwestycje kubaturowe, 

które zostały już zrealizowane, ale również szereg ważnych działań miękkich, społecznych, które 

dokonują się w ramach rewitalizacji w naszej gminie. Jako przykład podał prowadzony przez 

MOPS w Bieruniu Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub maluszka na osiedlu Chemików. Podkreślił, 

że inwestycje infrastrukturalne są ważne, ale najważniejszy jest czynnik ludzki. Wybudowanie  

ścianki wspinaczkowej i otwarcie „Centrum Sportowego Homera ADRENALINA" bez udziału 

świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” na osiedlu Homera nie 

spełniłoby celów, które zostały postawione, dlatego należy zwrócić uwagę, że działania 

społeczne podejmowane przez MOPS są bardzo ważne. 

 Po zakończonej debacie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie opinię: „Komitet 

Rewitalizacji Gminy Bieruń pozytywnie opiniuje Ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020”.  

 W głosowaniu brało udział 5 członków. 4 osoby głosowały „za”, nikt nie głosował „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymała się od głosowania”. 

 Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 802) oraz uchwały nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej Bierunia z dnia 29 czerwca 2017 r.  

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, z uwagi na fakt, 

że dokument został sporządzony przez Burmistrza Miasta Bierunia przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu nie brali udziału w głosowaniu lub wstrzymali się od głosowania. 

 Pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji Ocena aktualności i stopnia realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 zostanie opublikowana 

na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. W sprawach organizacyjnych i wnioskach: 

 Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia oceny na zakończenie 

obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia. 

 Członkowie Komitetu ustalił termin kolejnego spotkania w październiku 2020 r.   



 Pan Piotr Świerkosz zgłosił wniosek, aby częściowe podsumowanie działań rewitalizacyjnych 

zamieścić w artykule prasowym w Rodni, na stronie internetowej oraz w serwisie 

społecznościowym facebook gminy Bieruń.    

5. Pan Przewodniczący Dariusz Czapiewski zamknął drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. 

 

 Protokół sporządziła     Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji 

 Żaneta Kotas     Dariusz Czapiewski 

 

 …………………………………    ………………………………… 

 

 


