UCHWALA NR LI/136/2018
RADY MIASTAWTOCTAWEK
z dnia 16 paidziernika 2018 r.

w sprawie okreclenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoa4dzie gminnym (Dz. |J.22018
r, poz. 994, poz. '1000, poz. 1349 i pz. 1432) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 pa2dziernika 2015 r. o

rewitafizacji (D2.U.22018 r. poz. 1398)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Okre6la sig zasady wyznaczania skladu oraz zasady dzialania Komitetu Rewitalizacji w bzmieniu
okreSlonym w zal4czniku do niniejszej uchwalry.
$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.
'1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
$ 3.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci popzez ogloszenie w Biuletynie lnformacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.

TalEcznik

do Uchwaly Nr Ll/136/2018
Rady Miasta Moclawek
z dnia 16 paidziemika 2018 r.

Zasady wyznaczania skladu oraz zasady dzialania

Komitetu Rewitalizacji

S 1. Sklad

Komitetu

1. W

skfad Komitetu Rewitalizacji wchodzq przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji

w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 paZdziernika 2015 roku o rewitalizacji, zwanej dalej
uSrawq.

2.

Komitet liczy nie wiqcej nii 30 przedstawicieli, w tym:
1) nie mniej nii 2, nie wiqcej ni2 4 przedstawicieli mieszkahc6w obszaru rewitalizacji;
2) nie mniej nii 2, nie wiqcej ni2 3 przedstawicieli podmiot6w dzialajacych w sektorze

3)

na

obszarze rewitalizacji (wtaScicieli, u2ytkownik6w wieczystych
nieruchomoici i podmiot6w zarzqdzajqcych nieruchomo5ciami znajdujqcymi siq
na obszarze rewitalizacji, w tym sp6ldzielni mieszkaniowych, wsp6lnot mieszkaniowych
i towarzystw budownictwa spolecznego);
nie mniej ni2 1, nie wiqcej nii 3 przedstawicieli mieszkadc6w Gminy Miasto Wloclawek
mieszkaniowym

spoza obszaru rewitalizacji;

4)
5)

nie mniej nii 2, nie wiecej ni2 4 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych na obszarze
rewitalizacji dziatalnofi gospodarczq, z czego dopuszcza siQ max' 1 podmiot zamierzajEcy
prowadzii na obszarze rewitalizacji dzialalno56 gospodarczq;
nie mniej ni2 2, nie wiqcej nii 3 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych na obszarze
rewitalizacji dzialalnoSi spolecznq, w tym minimum 1 przedstawiciel podmiot6w
dzialajqcych na rzecz os6b niepef nosprawnych;

6)

nie mniej ni2 1, nie wiqcej ni2 2 przedstawicieli podmiot6w bran2owych zwiqzanych
z architekturA, urbanistykq, in2ynieriq budownictwa, prowadzqcych swojq dzialalnoii na
obszarze GminV Miasto Wloclawek;

7)

nie mniej

nii 3, nie wiqcej nii 4 przedstawicleli Gminy Miasto Wloclawek ijej jednostek

organizacyjnych, wskazanych przez Prezydenta Miasta Wloclawek, w tym:
a) 1 przedstawiciel instytucji realizujqcej na terenie Miasta Wloclawek zadania
z zakresu pomocy spolecznej;

b)

8)
9)

3.

1przedstawiciel samorzAdowej insq ucji kultury;
nie mniej ni2 2, nie wiqcej ni2 3 przedstawicieli Rady Miasta Wfoclawek;
nie mniej nii 1, nie wiqcej ni2 2 przedstawicieli instytucji realizujqcej na terenie Miasta
Wloclawek zadania z zakresu rynku pracy, w tym przeciwdzialania bezrobociu iaktywizacji

os6b bezrobotnych;
10) nie mniej ni2 1, nie wiqcej niz 2 przedstawiciell podmiot6w realizujqcych na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Paristwa.
w ramach grup wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 6), mogq zgfosii swojq kandydaturq na czlonka
Komitetu Rewitalizacji osoby biorace udzial w min. 2 spotkaniach otwartych poswiqconych
rewitalizacji organizowanych przez Urzqd Miasta Wlocfawek w okresie 2016 - 2018 i min.
3 warsztatach grup tematycznych wypracowujqcych rozwiEzania dla obszaru rewitalizac.ii

w ramach prac nad przygotowaniem
czerwiec

- wrzesiei

GPR-u Miasta Wloclawek, organizowanych

w okresie

2017 roku.

4.
5.

Czlonkiem Komitetu mo2e byi osoba o nieskazitelnym charakterze i nieposzlakowanej opinii.
Czlonkiem Komitetu nie moze byi osoba skazana prawomocnym wyrokiem sEdowym
za przestepstwo z winy umy6lnej lub wobec kt6rej sed orzekl 5rodek karny w postaci utraty
praw publicznych.

6.

Ka2dy kandydat na Czlonka Komitetu dolqcza do formularza zgloszeniowego o(wiadczenie
o niekaralnoSci.

7.
8.

Czlonkiem Komitetu mo2e by6 tylko osoba pelnoletnia.
Kandydaci na Czlonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust.2 pkt

1-

6, wybierani sa w trybie

otwartego naboru.
Kandydaci na Czlonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust. 2 pktT - 10, sa wyznaczani przez
odpowiednie jednostki, organy lub podmioty zglaszani Prezydentowi w terminie 21 dni
od ogloszenia o naborze zamieszczonego na tablicy ogfoszed Urzqdu Miasta Wloclawek,
Eiuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Wloclawek www.bip.um.wlocl.pl oraz
na stronie internetowej rewitalizacja.wloclawek.eu
10. Nab6r na Czlonk6w Komitetu zostanie ogloszony nie p6iniej niz 30 dni od dnia wej6cia w
'ycie
uchwaly w sprawie okre6lenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu

9.

i

w

Rewitalizacji.
11.

Ta sama osoba moie byd zgloszona jako kandydat na Czlonka Komitetu reprezentujq(
tylko jednq grupe interesariuszy wskazanych w ust. 2. W przypadku naruszenia tej zasady,
przyjmowana jest kandydatura zgloszona najwczesniej.

12. Kandydaci na Czfonk6w Komitetu, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1- 6, winni przedfo2yi wra;
z formularzem zgloszeniowym listQ poparcia, podpisana przez co najmniej odpowiednio:
1) 20 pelnoletnich mieszkaric6w obszaru rewitalizaqi, w przypadku przedstawiciela
mieszkaric6w obszaru rewitalizacji;
2) 5 wlascicieli, u2ytkownik6w wieczystych nieruchomo(ci lub przedstawicieli podmiot6w
zarzqdzajqcych nieruchomoiciami poloionymi na obszarze rewitalizacji, w przypadku
przedstawiciela podmiot6w dzialajqcych w sektorze mieszkaniowym na obszarze
rewitalizacji;
3) 20 pelnoletnich mieszkaric6w Gminy Miasto Wfocfawek, w przypadku przedstawiciela

4)

mieszkaic6w spoza obszaru rewitalizacji;
5 przedsiqbiorc6w prowadzacych swojq dzialalno5i gospodarcza na terenie Gminy Miasto
przypadku przedstawiciela podmiot6w prowadzEcych dzialalnoSi
Wloclawek,

w

gospooarczE;

5)

5 podmiot6w prowadzqcych na obszarze Gminy Miasto Wloclawek dzialalno5d spolecznq.

rzecz os6b niepelnosprawnych, w przypadku przedstawiciela podmiot6w
prowadzacych dzialalnosi spoleczna;
5) 5 podmiot6w prowadzqcych swojq dzialalnoSi na obszarze Gminy Miasto Wloclawek
w dziedzinie architektury, urbanistyki, w przypadku przedstawiciela podmiot6w
bran2owych zwiqzanych z architekturE, urbanistyka, iniynieria budownictwa,
prowadzqcych swojq dzialalno66 na obszarze Gminy Miasta Wlocfawek.
13. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2 wymagane
jest zlo2enie oiwiadczenia potwierdza.iacego, ii kandydat jest wlagcicielem, uiytkownikiem
wieczystym nieruchomoici polozone.j na obszarze rewitalizacji Miasta Wloclawek
lub zarzAdzajqcym nieruchomoSciami polo20nymi na tym obszarze.
14. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 4 wymagane
jest zlo2enie o3wiadczenia o prowadzeniu dzialalno6ci gospodarczej lub zasiadaniu

w tym na

w

organach podmiot6w wpisanych do rejestru przedsiqbiorc6w w Krajowym Rejestrze
Sqdowym, dzialajqcych na obszarze rewitalizacji bqdi oiwiadczenia o zamiarze prowadzenia
na obszarze rewitalizacji dziatalno6ci gospodarczej.
L5. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust.2 pkt 5, wymagane
jest zfoienie o6wiadczenia
podmiocie prowadzqcym dziafalno6c
czlonkostwie
spoleczna, w tym na rzecz os6b niepelnosprawnych, dziafajqcym na obszarze rewitalizacji.
16. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 6 wymagane
jest zlozenie oiwiadczenia o prowadzeniu na terenie Gminy Miasto Wloclawek dziatalnoici
z zakresu architektury, urbanistyki, inZynierii budownictwa.
17. W przypadku kandydata na Czlonka Komitetu, o kt6rym mowa w ust. 3, wymagane jest

o

w

zfoienie oSwiadczenia o uczestnictwie w:
1) spotkaniach otwartych po6wiqconych rewitalizacji, wraz z wskazaniem przybli2onych dat
i miejsca spotkaf oraz

2)

warsztatach grup tematycznych ze wskazaniem nazwy.
w o6wiadczeniu informacje zostanq zweMkowane 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
Podane

jest

przedfo2enie dokumentu potwierdzajqcego upowa2nienie

do

reprezentacji danej

jednostki, organu, podmiotu,
19. Termin zloienia formularza zgloszeniowego wraz z zalqcznikami wynosi nie mniej nii 21 dni,
liczqc od dnia opublikowania ogloszenia.
20. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokument6w, kandydata na Czfonka Komitetu
wzywa siq do ich uzupelnienia. Nieuzupelnienie dokumentacji w terminie 3 dni roboczych
od otrzymania wezwania spowoduje, i2 zgloszenie pozostanie nierozpatrzone.
21. Dokumenty zlo2one przez kandydat6w w ramach naboru kandydat6w na Czlonk6w Komitetu
nie podlegajq zwrotowi.

22.

)e2eli liczba wylonionych Czfonk6w Komitetu jest mniejsza ni2 liczby wskazane
w poszczeg6lnych grupach interesariuszy okreslonych w ust. 2, procedurq naboru

w nieobsadzonych grupach interesariuszy, przy czym termin
pozostajace
na zfo2enie wniosk6w na
do obsadzenia miejsca mo2e zostai skr6cony
do 7 dni. W przypadku bezskutecznolci drugiego naboru, miejsca, na kt6re nie wyloniono
czlonk6w, pozostajq nieobsadzone.
23. W przypadku niezgloszenia przez poszczeg6lne grupy interesariuszy ich przedstawicieli
do Komitetu Rewitalizacji, Komitet dziala w skfadzie mo2liwym do wyznaczenia.
24. Jeieli liczba kandydat6w na Czlonk6w Komitetu, kt6rych zgloszenia spefniq wymagania,
bqdzie wiQksza ni2 maksymalna liczebno(i Komitetu, o kt6rej mowa w ust. 2, przy wyborze
na Czlonka Komitetu:
1) w grupach, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1l - 6), bierze siq pod uwage liczbq popierajqcych
na zloionych w naborze listach poparcia, a w przypadku r6wnej ich liczby, czas zgloszenia,
2) zgloszenia kandydat6w, o kt6rych mowa w ust.3, rozpatrywane sq tylko w zakresie czasu
przeprowadza siq ponownie

zlozenia zgfoszenia.

25.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 24, kandydaci na Czfonk6w Komitetu niepowolani

do Komitetu zostanA umieszczeni na liScie rezerwowej.
26. Sklad Komitetu ogfaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Wloclawek
www.bip.um.wlocl.pl oraz na stronie internetowej rewitalizacja.wloclawek.eu.
27. Kadencja Komitetu jest r6wna z czasem obowiEzywania Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Wfoclawek na lata 2018-2028 itrwa od momentu oowolania Komitetu.

5 2. Zmiana skladu Komitetu

1.

W przypadku kiedy Czlonek Komitetu, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 2 pktT - tO, nie mo2e pelnid
dlu2ej swojej funkcji z uwagi na ustanie stosunku pracy z podmiotem, jednostkq, organem,

kt6ry reprezentuje lub zakoriczenie pelnienia funkcji, sklada on Prezydentowi

Miasta

Wfoclawek rezygnacjq z pelnienia funkcji.

2.

Podczas kadencji Komitetu Prezydent Miasta Wlocfawek stwierdza ustanie czlonkostwa
w Komitecie w przypadku:
a) zlo2enia przez niego rezygnacji,
b) z inicjatywy 15 mieszkaric6w,
w przypadku, gdy Czlonek Komitetu utracil funkcjq, o kt6rej mowa w ust. 1.
d) nieusprawiedllwionej nieobecno(ci na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu,

c)

e) na wniosek

f)
g)

3.

4.
I

organu uprawnionego

w

danej organizacji, kt6rA Czlonek Komitetu

reprezentuje,
skazania Czlonka prawomocnym wyrokiem sqdowym za przestqpstwo z winy umy6lnej
lub gdy sqd orzekl6rodek karny w postaci utraty praw publicznych,

Smierci Czlonka Komitetu.
przypadku
W
ustania czlonkostwa kt6rejkolwiek z os6b wchodzacych w sklad Komitetu,
Prezydent uzupelnia sklad Komitetu o Czlonka Komitetu z listy rezerwowej, a w przypadku jej
braku, w drodze naboru uzupelniajqcego.
Naboru uzupelniajqcego nie przeprowadza sie, je2eli termin jego ogloszenia przypadalby
w okresie 7 miesiqcy przed zakofczeniem kadencji Komitetu.

3. Posiedzenia Komitetu

1.
2.

Komitet dziala kolegialnie.
Pierwsze posiedzenie Komitetu

po ustaleniu skladu zwoluje Prezydent w terminie 30

dni

od ogloszenia ostatecznych wynik6w naboru.

3.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu czlonkowie, w glosowaniu jawnym, zwyklE wiQkszo5ciE

glos6w w obecno6ci co najmniej pofowy skfadu Komitetu, wybierajq spoSr6d swego grona
Przewodniczacego, jego Zastepce i Sekretarza.

4.

W przypadku wygaSniqcia funkcji Przewodniczacego, jego Zastepcy lub Sekretarza, obecni
na najbli2szym posiedzeniu Komitetu, kt6ry bqdzie mial miejsce po powziqciu tej wiadomo(ci

przez czlonk6w Komitetu Rewitalizacji, dokonaja wyboru spo6r6d swego grona osoby
na brakujqce stanowisko.

5.
6.

Posiedzenia Komitetu odbywajq siq w miarq potrzeb, nie rzadziel ni2 2 razy w roku.

Posiedzenie Komitetu mo2e zostad zwolane na wniosek Prezydenta lub co najmniej
5 Czfonk6w Komitetu.
7. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczacy, kt6ry zwofuje posiedzenia Komitetu.
8. ZastQpca Przewodniczqcego kieruje pracami Komitetu w przypadku nieobecno6ci
Przewodniczqcego, a takie wykonuje inne czynnoici nale2Ece do PrzewodniczQcego
w przypadku jego nieobecnoici lub nie wykonywania obowiEzk6w z innych przyczyn.
9. Informacje dotyczEce terminu, miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, przewidywany
porzqdek posiedzenia oraz materialy, kt6re bedE przedmiotem obrad powinny byd przekazane
Cztonkom Komitetu na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komitetu.
10. Przewodniczqcy ze swojej inicjatywy lub na wniosek czlonka Komitetu, moie na poczatku
kaidego posiedzenia wprowadzii zmiany w porzqdku obrad, o ile zmiany te zyskajq akceptacjq
co najmniej 50% Czlonk6w obecnych na posiedzeniu Komitetu.

11. Komitet zajmuje stanowisko w formie opinii podejmowanych w drodze jawnego glosowania.
zwyklq wiqkszo5ciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby gfos6w ,,2a" i ,,przeciw", decyduje glos
Przewodniczacego.
12. 7 ka2dego posiedzenia Komitetu Sekretarz Komitetu sporzadza protok6l, w kt6rym zamieszcza

sie liste obecnoici
podpisuje
protok6l.
Przewodniczqcy
13. Protokoly przekazywane bedE Prezydentowi Miasta, kt6ry podejmie ostateczne decyzje.
14. Osoby zaproszone uczestniczE w posiedzeniach Komitetu z glosem doradczym, bez prawa
wszystkie opinie glosowane podczas posiedzenia. Sporzqdza

do gfosowania.
15. Posiedzenia Komitetu sq jawne.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 7 ust, 3 ustawy z dnia 9 pa2dziemika 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Woclawek na lata 2018-2028 pzyjgtego uchwalq nr /rLVl/91/2018 Rady
Miasta Woclawek w dniu 17 lipca 2C18r. istnieje obowiqzek powolania Komitetu Rewital2acji. Stanowi
on forum wspolpracy i dialogu miqdzy interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto

woclawek. Komitet pelni r6wnie2 funkcjq opiniodawczo

-

doradczq prezydenta Miasta woclawek

w zwiqzku z wdra2aniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta woclawek na lata 2019-202g.
Do zadaf Komitetu, zgodnie z ww. Programem, nalezy w szczegolno5ci:

a)
b)

c)

opiniowanie zmian zakresu pzedsigwziq6 rewitalizacyjnych ujggch w programie,

opiniowanie postqp6w realizacji pzedsigwziqi rewitalizacyjnych oraz cel6w programu
na podstawie dokument6w pzedkladanych peez Biuro Rewitalizacji,
opiniowanie raport6w okresowych
raportu koricowego
realizaqi programu

i

z

0raz rekomendowanie wszelkich zmian zwiqzanych z programem,

d)

wystgpowanie do Prezydenta Miasta

e)

Programu, majqcych na celu poprawienie jego skutecznoscr,
zatwierdzanie zmian w kierunkach realizacii prooramu.

z

wnioskiem

Pzedlo2ony prolekt uchwaly zawiera zmiany wynikajqce

o pzeprowadzanie

z

ekspertyz lub analiz

konsultacji spolecznych prowadzonych

w okresie od 06.09.2018r. do 28.09.20'18r. w nastgpujqcych formach:

-

otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu
we Woclawku;

-

zbieranie uwag, opinii ipropozycji w postaci papierowej ielektronicznej za pomoc4 formulaza

1

'l

,09.2018

r. w Starej Remizie pzy ul. Zabiej g

konsultacyjnego i zbieranie uwag ustnych w Wydziale Rozwoju Miasta Uzgdu Miasta Wloclawek
oraz w Kawiami obywatelskiej
Cafe" pzy ul. 3 Maja g.
"Sr6dmie6cie
Protok6l z pzeprowadzonych konsultacji podany zostal do publicznej wiadomosci na oficjalnej stronie
Gminy Miasto Woclawek www.wloclawek.pl oraz na stronie podmiotowej Miasta w Biuletynie Informacl
Publicznej.
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