ucHwArA NR Lr/136/2018
RADY MIASTAWTOCI.AWEK
z dnia 16 paidziemika 2018 r.

w sprawie okre6lenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.

r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i pz.
rewitalizacji (D2.U.22018 r. poz. 1398)

U.22018
1432) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 pa2dziemika 2015 r. o

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Okre5la sig zasady wfznaczania skladu oraz zasady dzialania Komitetu Rewitalizacji w bzmieniu
okreSlonym w zal4czniku do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly

pwieza

siq Prezydentowi Miasta Wfoclawek.

$ 3. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Wloclawek.

Zalqcznik
do Uchwaly Nr LI/136/2018
Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 paidziemika 2018 r.

Zasady wyznaczania skfadu oraz zasady dzialania

Komitetu Rewitalizacji

5 1. Skfad Komitetu

1. W

sklad Komitetu Rewitalizacji wchodzq przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji

w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 roku o rewitalizacji, zwane.i dalej
uslawa.

2.

Komitet liczy nie wiqcej nii 30 przedstawicieli, w tym:
1) nie mniej niz 2, nie wiqcej niz 4 przedstawicieli mieszkaic6w obszaru rewitalizacji;
2) nie mniej ni2 2, nie wiecej ni2 3 przedstawicieli podmiot6w dziafajqcych w sektorze

3)
4)
5)
6)
7)

mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (wfaScicieli, uzytkownik6w wieczystych
nieruchomo6ci i podmiot6w zarzqdzajqcych nieruchomoSciami znajdujqcymi siq
na obszarze rewitalizacji, w tym sp6ldzielni mieszkaniowych, wsp6lnot mieszkaniowych
i towarzystw budownictwa spolecznego);
nie mniej ni2 1, nie wiqcej niZ 3 przedstawicieli mieszkaic6w Gminy Miasto Wloclawek
spoza obszaru rewitalizacji;
nie mniej niz 2, nie wiqcej ni2 4 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych na obszarze
rewitalizacji dzialalnosi gospodarczq, z czego dopuszcza siQ max. 1 podmiot zamierzajEcy
prowadzid na obszarze rewitalizacji dzialalno# gospodarczq;
nie mniej ni2 2, nie wiecej ni2 3 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych na obszarze
rewitalizacji dziafalno56 spolecznq, w tym minimum 1 przedstawiciel podmiot6w
dzialajqcych na rzecz os6b niepelnosprawnych;
nie mniej nii 1, nie wiQcej ni2 2 przedstawicieli podmiot6w bran2owych zwiqzanych
z architektura, urbanistykq, iniynieriE budownictwa, prowadzqcych swojq dzialalnosi na
obszarze Gminy Miasto Wloclawek;
nie mniej niz 3, nie wiecej ni2 4 przedstawicieli Gminy Miasto Wloclawek ijej jednostek
organizacyjnych, wskazanych przez Prezydenta Miasta Wlocfawek, w tym:
a) 1 przedstawiciel instytucji realizujqcej na terenie Miasta Wlocfawek zadania
z zakresu pomocy spofecznei;

b)
8)
9)

1 przedstawiciel samorzqdowej instytucji kultury;

nie mniej ni2 2, nie wiqcej

nii

3 przedstawicieli Rady Miasta Wfoclawek;

nie mniej nii 1, nie wiqcej ni2 2 przedstawicieli instytucji realizujacej na terenie Miasta
Wlocfawek zadania z zakresu rynku pracy, w tym przeciwdziatania bezrobociu iaktywizacji
os6b bezrobotnych;

3.

10) nie mniej nii 1, nie wiecej ni2 2 przedstawicieli podmiot6w realizujqcych na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Parlstwa.
W ramach grup wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 6), mogq zglosii swojq kandydaturq na cztonka

Komitetu Rewitalizacji osoby biorEce udziaf w min. 2 spotkaniach otwartych poiwiQconych
rewitalizacji organizowanych przez Urzqd Miasta Wloclawek w okresie 20L6 - 2018 i min.
3 warsztatach grup tematycznych wypracowujqcych rozwiqzania dla obszaru rewitalizacji

w ramach prac nad przygotowaniem
czerwiec - wrzesieri 2017 roku.

GPR-u Miasta Wloclawek, organizowanych

w

okresre

4. Czfonkiem Komitetu moze byi osoba o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii.
5. Czlonkiem Komitetu nie moze byi osoba skazana prawomocnym wyrokiem sqdowym
za przestepstwo z winy umyslnej lub wobec kt6rej sad orzekl 6rodek karny w postaci utrary
praw publicznych.

6.

Ka2dy kandydat na Czlonka Komitetu dolqcza do formularza zgloszeniowego ojwiadczenle
o niekaralnoici.

7.
8.

Czlonkiem Komitetu moze byi tylko osoba pelnoletnia.
Kandydaci na Czlonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust. Z pkt

otwartego

9

na

1-

6, wybierani sq w trybie

boru.

Kandydaci na czlonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust. z pkt 7 Lo, se wyznaczani przez
odpowiednie jednostki, organy lub podmioty zglaszani prezydentowi w terminie 21 dni

i

od ogloszenia o naborze zamieszczonego na tablicy ogloszei urzedu Miasta wloclawer,

w

Biuletynie Informacji publicznej UrzQdu Miasta Wloclawek www.bip.um.wlocl.pl oraz
na stronie internetowej rewita lizacja.wloclawek.eu
10. Nab6r na czfonk6w Komitetu zostanie ogfoszony nie p6iniej ni2 30 dni od dnia wejscia w 2ycie
uchwaly w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skfadu oraz zasad dzialania Komitetu
Rewitalizacji.

11. Ta sama osoba moie byi zgroszona jako kandydat na czronka Komitetu reprezentuiqc
tylko jednE grupq interesariuszy wskazanych w ust. 2. W przypadku naruszenia tej zasady,
przyjmowana jest kandydatura zgloszona najwczeSniej.
12. Kandydaci na czlonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1- 6, winni przedloiyi
wraz
z formularzem zgloszeniowym listQ poparcia, podpisana przez
co najmniej odpowiednio:

1) 20 pelnoletnich mieszkaric6w obszaru rewitarizacji, w

2)

3)
4)

przypadku przedstawiciera
mieszkaf c6w obszaru rewitalizacji;
5 wra6cicieri, uiytkownik6w wieczystych nieruchomojci rub przedstawicieri podmiot6w
zarzqdzaiqcych nieruchomoiciami polo2onymi na obszarze rewitalizacji,
w przypadku

przedstawiciela podmiot6w dziaraiqcych w sektorze mieszkaniowym
na obszarze
rewitalizacji;
20 pelnoletnich mieszkaicdw Gminy Miasto wrocrawek, w przypadku przedstawiciera
mieszkanc6w spoza obszaru rewitalizacji;
5 przedsiqbiorc6w prowadzqcych swoiq dziararno(6 gospooarczq na
terenie Gminy Miasto
Wfocfawek, w przypadku przedstawiciela podmiot6w prowadzqcych dzialalno5i

gospooarcza;

5)

5 podmiot6w prowadzQcych na obszarze Gminy Miasto wfocfawek
dziararno6i sporecznq,

w tym na

rzecz os6b niepelnosprawnych,

w

przypadku przedstawiciela podmiot6w

prowadzqcych dzialalno5i spolecznq;

5) 5 podmiot6w

w

prowadzqcych swoiq dzialalno66 na obszarze Gminy Miasto
wloclawek

dziedzinie architektury, urbanistyki, w przypadku przedstawiciera podmiot6w
bran2owych zwiqzanych z architekturE, urbanistykq, iniynieriq budownictwa,

prowadzEcych swojq dzialalnosi na obszarze Gminy Miasta
Wloclawek.

13.

W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2 wymagane
jest zloienie oiwiadczenia potwierdzaiqcego, i2 kandydat jest wrascicierem,
uzytkownikiem
wieczystym nieruchomoici polozonej na obszarze rewitalizacji
Miasta wfoclawek

lub zarzqdzajacym nieruchomo6ciami polo2onymi na tym obszarze.
14. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa
w ust. 2 pkt 4 wymagane
jest zloienie o6wiadczenia o prowadzeniu dziararnoici gospodarczej
rub zasiadaniu

w

organach podmiot6w wpisanych do rejestru przedsiQbiorc6w w Krajowym Rejestrze
SEdowym, dzialajacych na obszarze rewitalizacji bqdi oSwiadczenia o zamiarze prowadzenia
na obszarze rewitalizacji dzialalnoSci gospodarczej.
15.

W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu,
jest zfoienie oiwiadczenia o czlonkostwie

o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 5, wymagane
podmiocie prowadzqcym dzialalnold
spoiecznq, w tym na rzecz os6b niepelnosprawnych, dzialajqcym na obszarze rewitalizacji.
15. W przypadku kandydata na Czfonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt O wymagane
jest zlozenie oiwiadczenia o prowadzeniu na terenie Gminy Miasto Wfoclawek dzialalnojcr
z zakresu

17.

w

architektury, urbanistyki, in2ynierii budownictwa.

W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust.3,

wymagane jest

zloienie oSwiadczenia o uczestnictwie w:
spotkaniach otwartych po5wiqconych rewitalizacji, wraz z wskazaniem przybli2onych dat
i miejsca spotkai oraz

1)

2)

warsztatach grup tematycznych ze wskazaniem nazwy.
Podane w oiwiadczeniu informacje zostanq zweryfikowane na podstawie podpisanych list
obecnoSci z przedmiotowych wydarze6.
18. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 7 _ 10, wymagane

jest przedloienie dokumentu potwierdzaiEcego upowaznienie do reprezentacji

daneJ

jednostki, organu, podmiotu.
i.9. Termin zloienia formularza zgloszeniowego wraz z zalqcznikami wynosi nie mniej ni2 21 dni,
liczqc od dnia opublikowania ogloszenia.
20. w przypadku dostarczenia niekompletnych dokument6w, kandydata na czlonka Komitetu
wzywa siq do ich uzupernienia. Nieuzupernienie dokumentacji w terminie 3 dni robocrych
od otrzymania wezwania spowoduje, ii zgfoszenie pozostanie nierozpatrzone.
21. Dokumenty zlo2one przez kandydat6w w ramach naboru kandydat6w na czfonk6w Komitetu
nie podlegajq zwrotowi.

22. Jeieli liczba wylonionych czlonk6w Komitetu jest mniejsza nii liczby wskazane
w poszczeg6lnych grupach interesariuszy okreSlonych w ust. 2, procedurq naboru
przeprowadza siq ponownie w nieobsadzonych grupach interesariuszy, przy
czym termin
na zfoienie wniosk6w na pozostaiace do obsadzenia miejsca moie zostai skr6con,
do 7 dni. W przypadku bezskutecznojci drugiego naboru, miejsca, na kt6re nie wvloniono
czfonk6w, pozostajq nieobsadzone.

w

przypadku niezgfoszenia przez poszczeg6lne grupy interesariuszy ich przedstawicieli
do Komitetu Rewitarizacji, Komitet dziara w skradzie moiriwym do wyznaczenia.
24. Je2eli liczba kandydat6w na czfonk6w Komitetu, kt6rych zgroszenia sperniq wymagania.
bedzie wiqksza ni2 maksymarna riczebnocd Komitetu, o kt6rej mowa w ust. 2, przy
wyborze
na Czlonka Komitetu:
1) w grupach, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1) - G), bierze siq pod uwagq liczbq popierajqcych
na zfo2onych w naborze listach poparcia, a w przypadku r6wnej ich liczby,
czas zgfoszenia,
2) zgfoszenia kandydat6w, o kt6rych mowa w ust. 3, rozpatrywane sE tyrko w zakresie czasr
23.

zfoZenia zgloszenia.

25' W

przypadku,

o kt6rym mowa w ust. 24, kandydaci na czlonk6w Komitetu nieoowolani
do Komitetu zostanq umieszczeni na liScie rezerwowej.
26. sklad Komitetu ograszany jest w Biuretynie Informacji pubricznej Gminy Miasto
wrocrawek
www.bip.um.wlocl.pl oraz na stronie internetowej rewitalizacja.wloclawek.eu.
27' Kadencja Komitetu jest r6wna z czasem obowiazywania Gminnego programu Rewitarizacji
Miasta Wlocfawek na lata 2O1g-2OZg itrwa od momentu powolania Komitetu.

S 2. Zmiana

1.

skladu Komitetu

W przypadku kiedy Czlonek Komitetu, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 2 pkt 7 - 10, nie moie pelnia
dtu2ej swojej funkcji z uwagi na ustanie stosunku pracy z podmiotem, jednostkq, organem,

kt6ry reprezentuje lub zakofczenie pelnienia funkcji, sklada on prezydentowi

2.

Mlasta

Wlocfawek rezygnacjq z pefnienia funkcji.
Podczas kadencji Komitetu Prezydent Miasta Wloctawek stwierdza ustanie czlonkostwa
w Komitecie w przypadku:
a) zfo2enia przez niego rezygnacji,
b) z inicjatywy 15 mieszka6c6w,
w przypadku, gdy Czlonek Komitetu utracil funkcje, o kt6rej mowa w ust. 1.
d) nieusprawiedliwionej nieobecno6ci na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu,

c)

e) na wniosek

f)

organu uprawnionego w danej organizacji, kt6rq czlonek Komitetu
reprezentuje,
skazania czfonka prawomocnym wyrokiem sadowym za przestqpstwo z winy umyslnej
lub gdy sEd orzekl jrodek karny w postaci utraty praw publicznych,
6mierci Czlonka Komitetu.

g)
3. w przypadku ustania czlonkostwa kt6rejkolwiek

4'

z os6b wchodzqcych w sklad Komitetu,

Prezydent uzupelnia sklad Komitetu o czlonka Komitetu z listy rezerwowej, a w przypadku
lej
braku, w drodze naboru uzupelniajEcego.

Naboru uzupelniaiqcego nie przeprowadza siq, jeieri termin jego ogroszenia przypadarby
w okresie 7 miesiecy przed zakoficzeniem kadencji Komitetu.

5 3. Posiedzenia Komitetu

1. Komitet dziafa kolegialnie.
2. Pierwsze posiedzenie Komitetu

3'

po ustaleniu skradu zwofuje prezydent wterminie 30 dni
od ogfoszenia ostatecznych wynik6w naboru.
Na pierwszym posiedzeniu Komitetu czronkowie, w grosowaniu jawnym,
zwykrq wiqkszosciq
glos6w w obecnosci co najmniej pofowy skradu Komitetu,
wybieraiq sposr6d swego grona
Pnewodniczqcego, jego Zastqpcq i Sekretarza.
wygainiqcia funkcji przewodniczecego,

4' w przypadku

iego zastqpcy rub sekretarza, obecni

na najblizszym posiedzeniu Komitetu, kt6ry bqdzie mial miejsce po powziqciu
tej wiadomosci

przez czlonk6w Komitetu Rewitalizacji, dokonaiE wyboru spoSr6d
swego grona osoby

5.
6.

na brakujqce stanowisko.
Posiedzenia Komitetu odbywaiq sie w miare potrzeb, nie rzadziej nii 2 razy w
roku.

Posiedzenie Komitetu

moie zostai zworane na wniosek prezydenta

rub co naimniei

5 Czlonk6w Komitetu.

7. Pracami Komitetu kieruje przewodniczqcy, kt6ry zworuje posiedzenia Komitetu.
8. zastqpca Przewod niczacego kieruje pracami Komitetu w przypadku nieobecnosci
Przewodniczacego, a takie wykonuje inne czynno6ci naleiace do przewodniczqcego

9'

w przypadku jego nieobecnojci lub nie wykonywania obowiqzk6w z innych przyczyn.
Informacje dotyczace terminu, miejsca pranowanego posiedzenia Komitetu, przewidywany

porzqdek posiedzenia oraz materialy, kt6re bqdq przedmiotem
obrad powinny byi przekazane
Czlonkom Komitetu na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komitetu.
10' Przewodniczecy ze swojej inicjatywy rub na wniosek czronka Komitetu, moie
na poczatku
ka2dego posiedzenia wprowadzii zmiany w porzqdku obrad, o ire zmiany
te zyskaiq akceptaclq
co najmniej 50% Czlonk6w obecnych na posiedzeniu Komttetu.

11. Komitet zajmuje stanowisko w formie opinii podejmowanych w drodze jawnego gfosowania,
zwyklq wiqkszoSciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glos6w ,,2a" i,,przeciw", decyduje gfos
PrzewodniczEcego.
12. z kaidego posiedzenia Komitetu sekretarz Komitetu sporzqdza protok6l, w kt6rym zamieszcza

wszystkie opinie glosowane podczas posiedzenia. Sporzqdza

sie liste obecno6ci.
PrzewodniczQcy podpisuje protok6t.
13' Protokoiy przekazywane bqdq prezydentowi Miasta, kt6ry podejmie ostateczne decyzje.
14. Osoby zaproszone uczestnicza w posiedzeniach Komitetu z gfosem doradczym, bez prawa
do gfosowania.
15. Posiedzenia Komitetu

sa

jawne.

Uzasadnienie

Zgodnie

z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 pa2dziemika 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018-N28 pzyjgtego uchwalq nr XLVll9l/2018 Rady
Miasta Woclawek w dniu 17 lipca 2018r. istnieje obowiqzek powolania Komitetu Rewiial2acji. Stanowi
on forum wspolpracy idialogu miqdzy interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto

Woclawek. Komitet pelni r6wnie2 funkcjq opiniodawczo

-

doradczq Prezydenta Miasta Woclawek

w zwiqzku z wdra2aniem Gminnego Programu Rewitatizacji Miasta Woclawek na lata 2018-2028.
Do zadafr Komitetu, zgodnie z ww. Programem, nalezy w szczeg6lno6ci:

a)
b)

c)

opiniowanie zmian zakresu pzedsigwzigi rewitalizacyjnych ujgiych w Programie,

opiniowanie postgp6w realizacji pzedsigw/gi rewitalizacyjnych oraz cel6w Programu
na podstawie dokument6w pzedkladanych pzez Biuro Rewiializacji,
opiniowanie raport6w okresowych
raportu koricowego
realizaqi Programu

i

z

oraz rekomendowanie wszelkich zmian zwiqzanych z Programem,

d)

wystgpowanie

do Prezydenta Miasta z wnioskiem o pzeprowadzanie ekspertyz lub

analiz

Programu, majqcych na celu poprawienie jego skuteczno5cr,

e)

zatwierdzanie zmian w kierunkach realizacji Programu.

Pzedlo2ony projekt uchwaly zawiera zmiany wynikajqce

z

konsultacji spolecznych prowadzonych

w okresie od 06.09.2018r, do 28.09.2018r. w nastqpujqcych formach:

-

otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 11.09.2018 r. w Starej Remizie pzy ul. Zabiej

I

we Wloclawku;

-

zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej ielektronicznej za pomocq formutaza
konsuliacyjnego

zbieranie uwag ustnych w Wydziale Rozwoju Miasta Uzgdu Miasta Woclawek
oraz w Kawiami obywatelskiej ,,Sr6dmie6cie Cafe" przy ul. 3 Maja 9,
i

Protok6l z pzeprowadzonych konsultacji podany zostal do publicznej wiadomo6ci na oficjalnej stronie
Gminy Miasto Woclawek www.wloclawek.pl oraz na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacji
Publicznei.
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