
P R O J E K T

Uchwała Nr .........
Rady Gminy Lanckorona

z dnia ............. 

w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2018 poz.  994 z  późn.  zm )  oraz art.  7  ust.  1,  ust.  2  i  ust.   3  ustawy z  dnia
9 października 2015 o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1398) Rada Gminy
uchwala co następuje: 

§ 1.

Ustala się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ……………
Rady Gminy Lanckorona
z  dnia ………………..

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Komitet  Rewitalizacji  stanowi  forum współpracy i  dialogu interesariuszy z  organami

gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

2. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą interesariusze, o których mowa w art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1398 z późniejszymi zmianami)

Rozdział 2
Zadania Komitetu Rewitalizacji

 § 2.
1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań

odnoszących się do rewitalizacji Gminy Lanckorona.
2. Komitet inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu dokumentów, w tym projektów uchwał

Rady  Gminy  Lanckorona  i zarządzeń  Wójta  Gminy  Lanckorona,  związanych  z
rewitalizacją na obszarze Gminy Lanckorona.

Rozdział 3
Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji

§ 3.
1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Lanckorona w drodze zarządzenia.
2. Komitet liczy nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 przedstawicieli interesariuszy o których

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.
3. Zgłoszenie  chęci  przystąpienia  do  Komitetu  następuje  w  formie  pisemnej  deklaracji,

której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
4. Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji

Publicznej  Urzędu  Gminy  Lanckorona,  na  stronie  internetowej  Urzędu
www.lanckorona.pl oraz na tablicy ogłoszeń gminy. Informacja będzie określała:
1) termin naboru nie krótszy niż 14 dni;
2) sposób i miejsce składania deklaracji;
3) wzór deklaracji.

5. Istnieje możliwość bycia przedstawicielem tylko jednego z sektorów interesariuszy w
 przypadku pełnienia przez kandydata funkcji w kilku z nich równocześnie. 

6. W  skład  Komitetu  nie  muszą  wchodzić  przedstawiciele  wszystkich  sektorów
interesariuszy w przypadku braku zgłoszenia się członków z danego sektora.

7. W  przypadku  zgłoszenia  się  większej  ilości  chętnych  do  członkostwa  w  Komitecie
niż  określa  ust.  2  Wójt  Gminy  Lanckorona   zorganizuje  spotkanie,  podczas  którego
składający  deklaracje  wybiorą  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,
interesariuszy, członków Komitetu, zgodnie z ust. 2. Z przebiegu wyboru sporządzony
zostanie protokół, który podpisze protokolant. Do dokumentacji załączona zostanie lista
uczestników spotkania.

8. Komitet powołany zostaje zarządzeniem Wójta Gminy Lanckorona.
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9. Skład Komitetu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy
Lanckorona, na stronie internetowej Urzędu www.lanckorona.pl oraz na tablicy ogłoszeń
gminy,  niezwłocznie po powołaniu Komitetu przez Wójta Gminy Lanckorona.

10. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji to jest do 2026. 
11. Członkostwo  w  Komitecie  może  ustać  w  wyniku  śmierci  lub  osobistej  rezygnacji,

złożonej na piśmie. Ustanie członkostwa zostaje stwierdzone zarządzeniem Wójta Gminy
Lanckorona.

12. Uzupełnienia  składu  osobowego  Komitetu  dokonuje  Wójt  Gminy  Lanckorona  jeżeli
liczba członków spadnie poniżej 5 osób. Przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4
 Zasady działania Komitetu Rewitalizacji

§ 4.
1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Wójt Gminy Lanckorona.
2. Na  pierwszym  posiedzeniu  obecni  członkowie  Komitetu  Rewitalizacji  wybierają

spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę.
3. Kolejne  posiedzenia  Komitetu  Rewitalizacji  zwołuje  Przewodniczący  lub  jego

Zastępca.
4. Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą

większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji sporządza się protokół.
6. Protokół z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji podpisuje Przewodniczący i protokolant.
7. Obsługę  organizacyjną  prac  Komitetu  Rewitalizacji  zapewnia  Wójt  Gminy

Lanckorona.
8. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, jego członkowie nie

otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji.
9. Niniejsze zasady mogą być zmienione w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
10. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wchodzą w

życie z dniem uchwalenia.

Wyciąg z ustawy:
Art. 2 ust.2 Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej "interesariuszami", są w 
szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa.
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Załącznik nr 1
Do Zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
Deklaracja przystąpienia 

do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Lanckorona

Lanckorona, data:…………..………………………

Imię i nazwisko/Nazwa instytucji

Adres (miejscowość, ulica, numer domu, kod 
pocztowy)

Telefon

E-mail

Adres korespondencyjny 
(jeśli inny niż powyżej)

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Lanckorona.

Jestem przedstawicielem interesariuszy:
Proszę zaznaczyć znakiem “X”

  mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 
budownictwa społecznego;
   mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą;
  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
   organy władzy publicznej;
   podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa.

Oświadczam, że:
Proszę zaznaczyć znakiem “X”

 Zapoznałem(am) się z Zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu 
Rewitalizacji

 Zobowiązuję się do przestrzegania Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. D.U. z 2018r. poz. 1000 ze zmianami)

Czytelny podpis deklarującego ………….………………………..
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