UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 1-8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
1777z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Do zadań Komitetu należy w szczególności udział w procesie przygotowywania projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego, w tym:
1) zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach programu,
2) analiza i ocena zebranych propozycji zadań pod kątem zasadności ich realizacji w ramach programu,
3) wsparcie działań na rzecz zachęcania wszelkich podmiotów do możliwie szerokiego uczestnictwa w
konsultacjach indywidualnych, z poszczególnymi mieszkańcami oraz przedsiębiorcami,
4) monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jeśli zajdzie taka konieczność, zgłaszanie
propozycji modyfikacji programu.
3. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, w szczególności: mieszkańców obszaru rewitalizacji,
lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, organizacje pozarządowe, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe i inne
podmioty działające na obszarze rewitalizacji.
§ 2. 1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania rozwiązań odnoszących się do
rewitalizacji obszaru zdegradowanego na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdańskim i zarządzeń Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego związanych z rewitalizacją obszaru
zdegradowanego na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. 1. Komitet Rewitalizacji powołuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego w drodze zarządzenia.
2. Komitet liczy nie mniej niż 17 i nie więcej niż 46 członków, w tym:
1) nie więcej niż 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz nie więcej niż 3 spośród właścicieli, użytkowników
wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze
2) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt 1
3) nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy
działalność gospodarczą
4) nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
5) 4 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
6) 4 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Dwór Gdański
7) nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
8) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa,
9) nie więcej niż 3 przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim
10) nie więcej niż 3 przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
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11) nie więcej niż 2 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
12) nie więcej niż 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim
13) nie więcej niż 2 przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
14) nie więcej niż 2 przedstawicieli Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim
15) jeden przedstawiciel Zespołu Wdrożeniowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
16) jeden przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 zostaną wybrani w drodze otwartego naboru.
4. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu należy dokonać w formie pisemnej deklaracji, której wzór
stanowi załącznik na 1 do niniejszej uchwały.
5. Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
oraz na stronie internetowej www.miastonowydwor.pl .
6. Informacja będzie określała:
1) termin naboru nie krótszy niż 7 dni
2) sposób i miejsce składania deklaracji
3) wzór deklaracji
7. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych do członkostwa w Komitecie, Burmistrz Nowego
Dworu Gdańskiego zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków
Komitetu. Z przebiegu wyboru sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni.
8. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji, którego ostatnim elementem jest
opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.
9. W przypadku, kiedy członek Komitetu nie może dłużej pełnić swojej funkcji, przedkłada stosowną
rezygnację Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego, który powołuje na jego miejsce nowego członka Komitetu
zgodnie z procedurą określoną powyżej. Kandydata do objęcia funkcji w Komitecie wskazuje ten podmiot spośród
wskazanych w ust. 2, z którego przedstawicielem był członek Komitetu, który zrezygnował.
10. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Nowym Dworze Gdańskim oraz na stronie internetowej urzędu www.miastonowydwor.pl, niezwłocznie po
ustaleniu ostatecznej liczby członków.
§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Komitet wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Komitetu i Zastępcę Przewodniczącego
Komitetu.
3. Wybór następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 5. 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu lub zwoływane są w razie potrzeby na wniosek
Burmistrza, w tym:
1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego,
2) przewodniczy obradom Komitetu,
3) reprezentuje Komitet,
4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego,
przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie,
5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.
§ 6. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Nowego Dworu
Gdańskiego.
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2. Członkowie Komitetu o terminie, miejscu oraz porządku obrad będą powiadamiani z odpowiednim
wyprzedzeniem pisemnie, telefonicznie lub inny przyjęty przez Komitet sposób.
3. Komitet podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia wspólnego stanowiska lub większością głosów przy
wymaganej obecności przynajmniej połowy członków Komitetu.
4. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie ustalenia poczynione
podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest lista obecności. Protokół zostaje podpisany przez
Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.
5. Komitet, poza zwoływanymi spotkaniami, może uzgadniać wspólne stanowisko i przekazywać je w formie
pisemnej Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego, przy czym pismo takie musi być podpisane przez co najmniej
50% członków Komitetu, Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.
§ 7. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie
przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
§ 8. 1. Obsługę Komitetu zapewnia Referat Organizacji, Promocji i Rozwoju, do jego zadań należy w
szczególności:
1) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia,
2) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,
4) archiwizacja dokumentów Komitetu.
§ 9. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdańskim.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia....................2016 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI
1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji
2. Adres i dane kontaktowe na członka Komitetu Rewitalizacji
Adres do korespondencji
Adres mailowy
Nr telefonu
Rodzaj przedstawicielstwa
Regulamin pkt …………..
3. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Nazwa rejestru i numer
Siedziba
Adres mailowy
Nr telefonu
4. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis

5. Oświadczenie kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji
Ja, niżej podpisany (a) …………………………………………oświadczam, iż:
1.Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.
2.Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuj się:
1)aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,
2)przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz przekazywać
ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na
terenie Nowego Dworu Gdańskiego,
3)zapoznawać się z dokumentami dotyczącymi zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji.
3.Oświadczam, że mieszkam / nie mieszkam na obszarze objętym rewitalizacją.
4.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd Miejski w
Nowym Dworze Gdańskim, w tym umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Gdańskim moich danych oraz nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiot.
…………………………………………….
(czytelny podpis)
……………………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania podmiotu)
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Uzasadnienie
Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w
sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy o
rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały
rada gminy. Niniejsza Uchwała była poddana 30-dniowym konsultacjom społecznym. Konsultacje odbyły się
zgodnie z art. 6 ust. 2-9 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały wraz ze stosownymi załącznikami opublikowano na 7 dni przed
rozpoczęciem konsultacji, zaś konsultacje odbyły się w dniach 13.09.2016 – 12.10.2016, w następujących
formach:
- zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej,
- zbieranie uwag w formie ustnej,
- przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim
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