
PROTOKÓŁ 

Z I POSIEDZENIA

KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA BOCHNIA 

30 stycznia 2018 r. godz. 17.00

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Bochnia odbyło się I posiedzenie 

Komitetu Rewitalizacji, które zostało zwołane na podstawie uchwały nr XXXVI/332/17 Rady 

Miasta Bochnia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W posiedzeniu wzięło udział 17 członków 

Komitetu Rewitalizacji -  lista obecności z podpisami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.

Zastępca Burmistrza Miasta Pan Lucjan Robert Cerazy powitał zgromadzone osoby, 

a następnie przedstawił poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sprawdzenie listy obecności i weryfikacja kworum Komitetu

3. Przedstawienie -  prezentacja członków Komitetu Rewitalizacji

4. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu 

Rewitalizacji

5. Ustalenie harmonogramu prac Komitetu Rewitalizacji

6. Krótka informacja nt. realizowanych projektów GPR MB

7. Zamknięcie posiedzenia.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przez członków Komitetu, głos zabrał Burmistrz Miasta -  

Pan Stefan Kolawiński. Podziękował zebranym za chęć poświęcenia prywatnego czasu na rzecz 

miasta. Następnie członkowie Komitetu dokonali krótkiej autoprezentacji.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Ewa Dudek -  inspektor Zespołu 

ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji Miasta przedstawiła zasady wyboru 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji oraz ich zakresy 

czynności. Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Komitetu. W pierwszej kolejności 

zgromadzone osoby zgłaszały kandydatów na Przewodniczącego Komitetu. 

Zgłoszono następujące kandydatury: Pan Rafał Kłosowski, Pan Piotr Langer, Pani Iwona 

01iveira Rożnowska, Pan Mariusz Biernat, Pani Maria Liguzińska Kowal, Pan Maksymilian 

Kobiela. Dwóch kandydatów - Pan Rafał Kłosowski oraz Pan Mariusz Biernat wyrazili chęć 

udziału w wyborach, natomiast pozostałe osoby zrezygnowały z kandydowania. Następnie 

Zastępca Burmistrza Miasta Pan Lucjan Robert Cerazy zarządził głosowanie nad w/w 

kandydatami: Pan Rafał Kłosowski (15 głosów), Pan Mariusz Biernat (2 głosy). 

Przewodniczącym Komitetu został wybrany Pan Rafał Kłosowski.



W dalszej części posiedzenia Zastępca Burmistrza Miasta Pan Lucjan Robert Cerazy 

poprosił zgromadzonych o przedstawienie kandydatur na funkcję Zastępcy Przewodniczącego 

Komitetu. Zgłoszono następujące kandydatury: Pani Maria Liguzińska Kowal, Pani Iwona 

01iveira Rożnowska, Pani Ewa Skowrońska, Pani Kinga Magdoń, Pan Michał Zając. 

Pani Maria Liguzińska Kowal oraz Pani Iwona 01iveira Rożnowska zrezygnowały 

z kandydowania, natomiast pozostali kandydaci potwierdzili wolę udziału w wyborach. 

W głosowaniu na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: Pani Ewa 

Skowrońska (2 głosy), Pani Kinga Magdoń (11 głosów), Pan Michał Zając (3 głosy). Zastępcą 

Przewodniczącego Komitetu została wybrana Pani Kinga Magdoń.

Po zakończeniu wyborów przystąpiono do ustalenia harmonogramu spotkań Komitetu 

Rewitalizacji. Wszyscy członkowie wyrazili zgodę, aby posiedzenia odbywały się średnio 

raz na kwartał. Kolejne spotkania wyznaczono wstępnie na 14 marca oraz 20 czerwca 2018 r.

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Ewa Dudek przedstawiła krótką informację 

na temat stanu realizacji projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Bochnia na lata 2017-2026. Następnie zebrani (Pan Jan Paluch, Pan Maksymilian Kobiela, Pani 

Maria Liguzińska Kowal, Pan Kazimierz Ścisło oraz Pan Lucjan Robert Cerazy) rozpoczęli 

dyskusję na temat uchwały krajobrazowej. Pani Dominika Ropek -  Architekt Miejski 

przedstawiła aktualny stan sprawy i poinformowała o dalszych etapach procedury. Członkowie 

Komitetu wyrazili wolę podjęcia opinii w sprawie projektu uchwały.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat projektów rewitalizacyjnych. 

Pan Kazimierz Ścisło wniósł o dołożenie wszelkich starań, aby projekt Rewaloryzacji Plant 

Salinarnych mógł zostać zrealizowany. Planty powinny być jednym z najważniejszych 

priorytetów. Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Robert Cerazy odpowiedział, iż Gmina Miasta 

Bochnia w najbliższych miesiącach będzie szukała wsparcia finansowego z odrębnych 

funduszy zewnętrznych np. funduszy norweskich. Z kolei Pan Maksymilian Kobiela wniósł 

o etapowanie realizacji projektu Planty oraz wprowadzenie rozwiązań zastępczych, 

w celu jak najszybszego rozpoczęcia realizacji zadania. Powyższe stanowisko poparła również 

Pani Maria Liguzińska Kowal. Jej zdaniem Planty i Uzbomia są jedynymi terenami zielonymi, 

gdzie można pójść z rodziną na spacer, stąd Planty powinny być priorytetem. Pan Kazimierz 

Ścisło także zgodził się z przedmówcami, podkreślił jednocześnie, iż dla mieszkańców 

ważniejsze są Plany niż Rynek, mimo iż wymaga zmian. Następnie poruszono temat 

tzw. kolejki. Pan Lucjan Robert Cerazy poinformował zebranych, iż przygotowywane jest 

postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dodał także, 

że zakres przedmiotowego projektu obejmuje również wykonanie placu zabaw, zielonej siłowni 

oraz elementów edukacyjnych. Zastępca Burmistrza Miasta odniósł się ponadto do projektu 

budowy tężni wraz z komorą solną. Poinformował o unieważnieniu przetargu na wyłonienie 

wykonawcy, a następnie podkreślił, iż nie przewiduje się zmniejszenia zakresu rzeczowego 

projektu. Z kolei Pan Michał Zając pytał, czy nie można zachęcać innych firm do złożenia ofert. 

Zastępca Burmistrza Pan Lucjan Robert Cerazy odpowiedział, iż jest to przetarg 

nieograniczony, publikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszyscy potencjalni 

wykonawcy mają dostęp do publikowanych ogłoszeń. Pan Kazimierz Ścisło dodał, iż jest jedno 

zagrożenie -  dziś nie ma pracowników, nie ma kogo zatrudniać do pracy.



Ponadto jest rok wyborczy i firmy będą sobie wybierać gminy i powiaty, gdzie ceny będą 

wyższe. Należy więc dołożyć pieniędzy i rozpocząć realizację projektu. Następnie w dyskusji 

głos zabrał Pan Jan Paluch. Stwierdził, że dziś rynek się przeorientował z rynku inwestora 

na rynek wykonawcy. Należy więc trochę urealnić koszty. Ponadto nastąpiła ogromna 

biurokratyzacja przepisów. Do dyskusji włączył się również Pan Piotr Romański, który 

przedstawił stanowisko instytucji kontrolującej zamówienia publiczne w kontekście 

zapraszania potencjalnych wykonawców do składania ofert.

Następnie Pan Piotr Langer wniósł o powrót do tematu uchwały krajobrazowej. 

Zaproponował, aby ktoś z Komitetu Rewitalizacji uczestniczył w obradach sesji Rady Miasta 

i zaprezentował opinię Komitetu w sprawie przedmiotowej uchwały. Jego zdaniem nie można 

dopuścić do nie przyjęcia uchwały bądź jej znaczącej modyfikacji. W odpowiedzi Pani 

Dominika Ropek zaprosiła członków komitetu na spotkanie i omówienie projektu uchwały, 

w tym wniesionych uwag. Członkowie jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowany termin 

6 lutego 2018 r.

Przewodniczący Pan Rafał Kłosowski podziękował członkom Komitetu za udział 

w spotkaniu, a następnie zamknął I posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Ewa Dudek -  Inspektor Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Rewitalizacji

Dominika Ropek -  Architekt Miejski

Miasta

Zatwierdził i podpisał:

Rafał Kłosowski -  Przewodniczący V  ~  .............. r


