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Protokół z I posiedzenia Komitetu rewitalizacji 
 
 

W dn. 13.06.2016 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej odbyło się  

I posiedzenie Komitetu rewitalizacji. Na spotkanie przybyło 17 z 19 członków Komitetu, Wójt Gminy 

Łączna Romuald Kowaliński, pracownik Urzędu Gminy Pani Anna Kopeć oraz przedstawiciele firmy 

Graczkowski Dotacje Sp. z o.o. Pani Agata Czupryńska i Pan Rafał Graczkowski. 

Na początku Pan Wójt przywitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za tak liczną odpowiedź na 

zaproszenie do prac w Komitecie rewitalizacji i wyraził nadzieję, iż rezultatem kolejnych spotkań 

będzie dobrze opracowany Program Rewitalizacji dla Gminy Łączna. Następnie Pan Wójt oddał głos 

Panu Rafałowi Graczkowskiemu, przedstawicielowi firmy, która będzie opracowywać Program 

Rewitalizacji. 

Pan Rafał odczytał porządek obrad. Następnie zaznaczył, iż rewitalizacja w obecnym okresie 

programowania tj. latach 2014 – 2020 różni się od rewitalizacji z lat 2007 – 2013. Poprzednio 

rewitalizacją mogło być objęte centrum gminy. Obecnie możemy rewitalizować np. kilka sołectw, lecz 

obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni gminy, zamieszkałej przez nie 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. Pan Graczkowski poinformował, iż Program Rewitalizacji będzie 

opracowany w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. Taką możliwość dopuszcza art. 52 Ustawy  

o rewitalizacji. Poza tym dokument opracowany w oparciu o Wytyczne jest wystarczający, aby ubiegać 

się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Opracowując program w oparciu  

o Wytyczne nie mamy konieczności podejmowania uchwały o obszarach zdegradowanych. 

 Kolejnym etapem posiedzenia było przystąpienie do przyjęcia Uchwał. Pan Graczkowski 

odczytał treść Uchwały nr 1/2016 w sprawie ukonstytuowania się Komitetu. Ustalono, iż Komitet 

będzie liczył 19 osób zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łączna nr 23/2016 z dnia 25 maja 2016 r. 

Natomiast w głosowaniu w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1/20016 udział brało 17 obecnych na 

posiedzeniu osób, które jednogłośnie przyjęły Uchwałę. 

Następnie Pan Rafał Graczkowski odczytał treść Uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

prac Komitetu rewitalizacji. Pan Graczkowski zaznaczył, iż praca Komitetu nie kończy się wraz  

z przyjęciem Programu Rewitalizacji Uchwałą Rady Gminy. Komitet będzie działał w kolejnych latach, 

w których będą realizowane przedsięwzięcia wpisane do Programu. Pan Graczkowski poinformował, 

iż w Urzędzie Gminy został powołany Zespół ds. rewitalizacji.  

Pani Monika Pająk zadała pytanie, jakie osoby należą do Zespołu ds. rewitalizacji. Odpowiedzi 

udzieliła Pani Anna Kopeć: Marcin Moćko, Krzysztof Pastuszka, Joanna Mazurek, Anna Kopeć. 

Odnośnie zapisów Regulaminu Pani Malwina Odrzywolska poprosiła o doprecyzowanie zapisu z § 2 

pkt 3, czy „z prawem głosu” oznacza możliwość zabierania głosu, wypowiadania się, czy oznacza 

możliwość głosowania? Pan Graczkowski wyjaśnił,  iż zapis oznacza prawo do głosowania. Pan Wójt 

doprecyzował, że tego typu zapis nie stanowi bariery a stanowi dostęp społeczeństwa do informacji, 

do możliwości wypowiadania się. Wówczas, gdy członek Komitetu nie może wziąć udziału  

w posiedzeniu, a wymagane jest gremium, jest możliwość wyznaczenia osoby w zastępstwie. 

Dyskusja społeczna ma wskazać problemy, które należy rozwiązać. 
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Pan Edmund Wykrota zaznaczył iż zapis w takiej formie nie wyklucza, aby osoba spoza terenu gminy 

brała udział w spotkaniu. 

Pani Malwina Odrzywolska zaproponowała wykreślenie pkt 3 z § 2. W wyniku głosowania 14 osób 

było za wykreśleniem pkt. 3 z § 2 Regulaminu. 

Następnie Pan Wojciech Ejsmont poprosił o wyjaśnienie zapisu z § 4 pkt 7. Pan Rafał Graczkowski 

wyjaśnił, iż tryb obiegowy może być stosowany w sytuacjach nagłych. Wówczas telefonicznie lub  

e-mailem przekazywane są informacje/materiały, w głosowaniu obowiązuje quorum. Pan Ejsmont 

zaproponował wykreślenie pkt 7 z § 4. Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego 3 osoby były za 

wykreśleniem pkt 7 z § 4, 4 przeciw, 10 wstrzymało się. Zapis pozostał w Regulaminie. 

Pan Graczkowski zadał pytanie „Kto jest za przyjęciem Uchwały po wykreśleniu pkt 3 z § 2?” 17 osób 

zagłosowało za przyjęciem Regulaminu. 

Następnie Pan Graczkowski po odczytaniu treści Uchwały nr 3/2016 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komitetu rewitalizacji, zapytał czy są jakieś propozycje 

kandydatów na wymienione funkcje. Pani Monika Pająk zgłosiła Pana Edwarda Wykrotę, Pan 

Barański zgłosił Pana Edwarda Chabę, Pani Siewierska zgłosiła Panią Magdalenę Kowalik. 

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pełnienie wymienionych funkcji. Odbyło się głosowanie za 

przyjęciem Zarządu Komitetu w składzie Edmund Wykrota, Edward Chaba, Magdalena Kowalik.  

16 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zarząd został poproszony o ustalenie między sobą 

pełnionych funkcji. Po krótkiej naradzie poinformowano, iż Pan Wykrota obejmie funkcję 

Przewodniczącego, Pan Chaba Zastępcy, Pani Kowalik Sekretarza. 

Pan Graczkowski zaproponował termin kolejnego posiedzenia Komitetu na 27.06.2016 r. W wyniku 

dyskusji ustalono termin kolejnego posiedzenia na 30.06.2016 r., godz. 17:00. Pan Rafał Graczkowski 

poinformował, iż na kolejnym spotkaniu będą zaprezentowane sołectwa, które jak wynika  

z przeprowadzonej diagnozy mają najwięcej problemów. 

Na zakończenie posiedzenia Pan Wójt podziękował kandydatom, którzy wyrazili wolę pełnienia funkcji 

Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza. Pan Wójt zaznaczył, iż rewitalizacja na obszarze wiejskim 

różni się od rewitalizacji w mieście. Obecnie mówiąc o rewitalizacji mówimy o sytuacjach, gdzie mają 

być rozwiązywane problemy np. bezrobocie w lokalizacji w której zlikwidowano fabrykę. Pan Wójt 

jeszcze raz podziękował za zgłoszenie do prac w Komitecie rewitalizacji. Posiedzenie zakończono. 

 

 


