
Centrum Pomorza 
KOSZALIN Urząd Miejski 

w Koszalinie 

Protokół spotkania Komitetu Rewitalizacji w dniu 25 lutego 2019 r. 

W dniu 25 lutego 2019 r., o godzinie 15.45 w Sali „B" Urzędu Miejskiego w Koszalinie, odbyło się 
spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Lista obecnych w załączeniu. 

Na spotkaniu poruszono tematy: 

• Pan Mariusz Staszewski poruszył kwestię uzupełnienia składu Komitetu oraz możliwość 
przeprowadzenia naboru uzupełniającego w świetle obowiązującej uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, potrzebę 
przedstawienia członków Komitetu mieszkańcom Koszalina, konieczność poznania oczekiwań 
społecznych dotyczących rewitalizacji, rozpoznania potrzeb mieszkańców dotyczących Centrum 
Miasta. 

• Pani Monika Widocka zaprosiła członków Komitetu na projekcję filmu dot. rewitalizacji miast, 
która odbędzie się 29 marca 2019 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Organizatorem 
wydarzenia jest „Pracownia Pozarządowa" wraz ze „Stowarzyszeniem na Przykład". Komitet 
postanowił, iż podczas tego wydarzenia zostaną przedstawieni członkowie Komitetu 
Rewitalizacji. 

• Pani Katarzyna Krzyżanowska poruszyła problem wydzielania nieruchomości miejskich celem ich 
nabycia przez Wspólnoty Mieszkaniowe. 

• Pani Krystyna Witczak zaproponowała by wystąpić o przeprowadzenie inwentaryzacji sieci 
uzbrojenia terenu, przy czym istotne jest kto jest gestorem danej sieci. 

Komitet ustalił, iż: 
• Następne spotkanie Komitetu odbędzie się podczas projekcji filmu. 
• Na spotkanie w kwietniu zostaną zaproszeni przedstawiciele koszalińskich biur nieruchomości, 

którzy przedstawią preferencje klientów dotyczące zakupu mieszkań. 
• Komitet stworzy swoją stronę na portalu Facebook. 
• Spotkanie edukacyjne w zakresie rewitalizacji poprowadzi Pani Justyna Iwankiewicz. 
• Przewodniczący wystąpi do Prezydenta Miasta o udostępnienie projektu uchwały 

„Krajobrazowej." 

Członkowie Komitetu nie przedłożyli innych wniosków i na tym spotkanie zakończono. 

Protokół sporządziła: 

Urząd Miejski w Koszalinie 
Rynek Staromiejski 6-7 
75-007 Koszalin 

tel. (+48) 94 34 88 780 
fax (+48) 94 34 88 625 

www.koszalin.pl 



Koszalin, dnia 25 lutego 2019 r. 

LISTA OBECNOŚCI 
na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji w dniu 25 lutego 2019 r. 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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