projekt
Uchwała Nr …..
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji w Gminie Koluszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730 i 935) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023) Rada Miejska w Koluszkach
uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji Gminy Koluszki upoważnia się Burmistrza
Koluszek do powołania Komitetu Rewitalizacji na zasadach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr…..
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia ……2017 roku
REGULAMIN WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU
REWITALIZACJI W GMINIE KOLUSZKI

Regulamin wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie
Koluszki

§1
Komitet Rewitalizacji

1. Komitet Rewitalizacji, zwany w dalszej części Komitetem, stanowi forum współpracy
i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą
Burmistrza Koluszek.
2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji Gminy
Koluszki oraz inne podmioty, kórych udział jest uzasadniony z uwagi z realizowane
działania.
3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk, podejmowania inicjatyw
oraz rekomendowania rozwiązań związanych z procesem rewitalizacji Gminy
Koluszki.
§2
Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji

1. Komitet Rewitalizacji liczy od 10 do 16 członków.
2. Członków Komitetu Rewitalizacji powołuje Burmistrz Koluszek w drodze
zarządzenia.
3. Kadencja Komitetu upływa z dniem podjęcia przez Radę Miejską w Koluszkach
uchwały o uchyleniu Gminnego Programu Rewitalizacji.
4. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w tym:
a. 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach i jednostek organizacyjnych
Gminy Koluszki, wskazanych przez Burmistrza Koluszek,
b. 2 przedstawicieli Rady Miejskiej wskazanych przez Radę Miejską w Koluszkach,
c. od 1 do 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność społeczną na
terenie Gminy Koluszki lub zamierzających ją prowadzić (organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych),
d. od 1 do 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Koluszki lub zamierzających ją prowadzić,

e. od 1 do 3 przedstawicieli obszaru zdegradowanego - mieszkańców Gminy
Koluszki, niebędących członkami lub pracownikami organizacji, podmiotów lub
organów o których mowa w lit. od a do d.
5. Członkostwo osób wymienionych w ust. 4 lit. a-b ustaje z momentem zakończenia
pełnienia przez nich funkcji w organach, lub ustaniem stosunku pracy z podmiotami o
których mowa w ust. 4 lit a-b.
6. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wymienieni w ust. 4 lit. d-e wybierani są w trybie
otwartego naboru. Burmistrz Koluszek ogłasza nabór na członków Komitetu poprzez:
a. zamieszczenie informacji na portalu internetowym Gminy (www.koluszki.pl),
b. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koluszki,
c. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
7. Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwać będzie co najmniej 14 dni od ogłoszenia.
Zgłoszenia na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
8. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny
utraty praw publicznych.
9. Za powołanie komisji do spraw rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji
odpowiedzialny jest Burmistrz Koluszek.
10. Komisja odpowiedzialna jest za dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej
zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń Komisja dokonuje oceny punktowej
złożonych ofert.
11. Przy wyborze członków Komitetu Rewitalizacji w przypadku większej liczby
zgłoszeń niż wskazane limity w ust. 4 stosuje się następujące kryteria:
a. znajomość ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (0-5 pkt),
b. uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji (0-5 pkt),
c. miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze
zdegradowanym wyznaczonym uchwałą rady gminy (0 pkt, 5 pkt).
12. Listę członków Komitetu Rewitalizacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Koluszki.
13. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Burmistrz Koluszek.
14. Spośród swojego składu Komitet na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium
Komitetu, w skład którego wchodzą Przewodniczący Komitetu i Zastępca
Przewodniczącego Komitetu.
15. Wybór Prezydium Komitetu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. Każdy członek ma
jeden głos.
16. Członkostwo w Komitecie może ustać w wyniku śmierci, osobistej rezygnacji
złożonej na piśmie lub wykluczenia na wniosek 2/3 Komitetu Rewitalizacji.
§3
Zasady działania Komitetu Rewitalizacji
1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach
i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.
2. Członkowie Komitetu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach.
3. Kolejne posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, Zastępca
Przewodniczącego Komitetu lub zwoływane są na wniosek Burmistrza Koluszek.

4. Posiedzeniom Komitetu przewodniczy Przewodniczący Komitetu, a w razie jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Termin i miejsce posiedzeń wyznacza Przewodniczący Komitetu. Informacje na temat
terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz dokumenty, które będą
przedmiotem obrad powinny być przekazywane członkom Komitetu na 3 dni robocze
przed posiedzeniem.
6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu w zależności od potrzeb oraz ustala
ich porządek oraz organizuje pracę Komitetu Rewitalizacji.
7. Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji reprezentuje Komitet na zewnątrz.
8. Członkowie Komitetu są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności podczas
posiedzeń Komitetu.
9. Członek Komitetu może pisemnie upoważnić inną osobę do udziału w posiedzeniu
Komitetu w swoim zastępstwie (z prawem głosu).
10. Komitet opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji.
11. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, w drodze konsensu, tj.
uzgodnienia wspólnego stanowiska lub większością 2/3 głosów przy wymaganej
obecności przynajmniej połowy członków Komitetu.
12. W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele
gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, nie
biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których
opracowanie jest zadaniem Burmistrza Koluszek.
13. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, do którego wpisuje się
wszystkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu i który zostaje
zatwierdzony przez Przewodniczącego.

§4
Obsługa prac Komitetu
1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia komórka Urzędu Miejskiego
w Koluszkach wskazana przez Burmistrza Koluszek.
2. Do zadań wskazanej komórki Urzędu Miejskiego należy w szczególności:
a. obsługa posiedzeń Komitetu,
a. powiadomienie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie
i tematyce posiedzenia,
b. przekazanie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do
rozpatrzenia, zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Komitet,
c. wspieranie Przewodniczącego Komitetu w realizacji zadań wchodzących w skład
jego obowiązków,
d. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami
Komitetu,
e. sporządzenie protokołów z posiedzeń Komitetu,
f. wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego
Komitetu, związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
na członka Komitetu Rewitalizacji

………………………………………..
Miejscowość, data

1.

Imię i nazwisko kandydata

2.

Adres i dane kontaktowe

Adres do korespondencji
Adres e-mail
Nr telefonu
3.

Wymagania formalne

Jestem mieszkańcem Gminy Koluszki
Jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z
winy umyślnej lub orzeczono wobec mnie prawomocnie środek
karny utraty praw publicznych.
4.

Informacja dodatkowa

Uczestniczyłem w następującej liczbie form konsultacji
społecznych prowadzonych w myśl ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
Mieszkam lub prowadzę działalność na terenie zdegradowanym
Gminy Koluszki
5.

TAK/ NIE
…..TAK/NIE

…..TAK/NIE

Będąc członkiem Komitetu Rewitalizacji reprezentować będę następującą grupę
interesariuszy rewitalizacji1

Należy wskazać tylko jedną grupę wymienioną w §2 ust. 4 Zasad wyznaczenia składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Koluszki
1

6.

Oświadczenia kandydata

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………. oświadczam, iż:
1. Pełniąc funkcję Członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się:
a. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu,
b. przedstawiać na posiedzeniu opinie reprezentowanej przeze mnie grupy
interesariuszy rewitalizacji oraz przekazywać tej grupie informacje zwrotne,
c. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji,
d. zapoznawać się z dokumentacją przygotowaną na posiedzenie Komitetu,
e. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się
z podejmowania decyzji w zakresie, którego on dotyczy.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r. poz. 1182, z późn. zm.), do celów rekrutacji, w tym umieszczenie na stronie
internetowej mojego imienia i nazwiska oraz reprezentowanej grupy interesariuszy.
3. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest
Burmistrz Koluszek. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji oraz
działania Komitetu Rewitalizacji. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje
możliwość zostania członkiem Komitetu Rewitalizacji.
4. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

………………………………………..
data, czytelny podpis

