
PROTOKÓŁ 

z trzeciego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22 października 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  wzięło udział siedmiu Członków Komitetu tj.:  

 Sebastian Macioł - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  

 Wioletta Długajczyk - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

 Maria Bujny - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

 Piotr Świerkosz - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bieruniu, 

 Dariusz Czapiewski - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bieruniu, 

 Łukasz Kocurek - Przedstawiciel mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji, 

 Łukasz Odelga - Przedstawiciel mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji. 

Pan Dariusz Białożyt – Użytkownik wieczysty nieruchomości znajdującej się na obszarze rewitalizacji 

był nieobecny na posiedzeniu. 

1. Trzecie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji otworzył Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. 

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

1. Otwarcie III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji z dnia 19.05.2020 r. 

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

Bierunia na lata 2016-2020” – aktualizacja na 30.09.2020 r. 

5. Przedstawienie wstępnych założeń programowych dla nowej perspektywy finansowej na lata 

2021-2027 w zakresie rewitalizacji. 

6. Sprawy organizacyjne i wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad. 

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

Rewitalizacji z dnia 19.05.2020 r. 

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

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020” – aktualizacja na 

30.09.2020 roku. Dokument został przekazany do Członków Komitetu w korespondencji 

mailowej 22 października 2020 r. 



Pan Sebastian Macioł oraz Pani Maria Bujny przedstawili najważniejsze informacje z zakresu 

wprowadzonych zmian w opracowanej „Ocenie aktualności i stopnia realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 - aktualizacja na 30.09.2020r.”. 

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

Rewitalizacji Gminy Bieruń pozytywnie opiniuje opracowany dokument pn. „Ocena aktualności 

i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 – 

aktualizacja na 30.09.2020r.”.  

 W głosowaniu brało udział trzech członków. Trzy osoby głosowały „za”, nikt nie głosował 

„przeciw”.  

 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 (4 osoby) nie brały udziału w głosowaniu. Pozytywnie zaopiniowana 

przez Komitet Rewitalizacji „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 – aktualizacja na 30.09.2020r.” 

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

Publicznej. 

4. Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Panią Marię Bujny w formie 

prezentacji wstępnych założeń programowych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021-

2027 w zakresie rewitalizacji. Po zakończeniu prelekcji pozostali członkowie Komitetu nie mieli 

żadnych pytań oraz uwag do wystąpienia. 

5. W sprawach organizacyjnych i wnioskach: 

 Pan Przewodniczący wraz z Panem Sebastianem Maciołem zwrócili uwagę na konieczność 

przeprowadzenia oceny na zakończenie obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Bierunia tj. w I kwartale 2021 roku. 

 Członkowie Komitetu ustalili termin kolejnego spotkania na  marzec 2021 r.   

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

 

 Protokół sporządziła     Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji 

 Maria Bujny     Dariusz Czapiewski 

 

 …………………………………    ………………………………… 

 


