Projekt
z dnia 13 grudnia 2016 r.; zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec; Druk Nr
XXXII/.../2016/a

UCHWAŁA Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Gminy Miejskiej Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 446 zm.1579) art. 7 ust.1-3, Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2015r. poz. 1777), art. 41 i ust. 1 pkt. 2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
Rada Miasta Bolesławiec
uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji Miasta Bolesławiec upoważnia się Prezydenta
Miasta Bolesławiec do powołania Komitetu Rewitalizacji na zasadach przyjętych w Regulaminie
Komitetu Rewitalizacji, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia .................... 2016 r.
Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin
Komitetu Rewitalizacji

§ 1.
1. Członków Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem, powołuje Prezydent Miasta
Bolesławiec w drodze Zarządzenia spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do
Komitetu zgodnie z § 2 ust. 3.
§ 2.
1. Komitet liczy nie więcej niż 35 członków, w tym:
1) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miasta Bolesławiec,
2) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Seniorów w Bolesławcu,
3) nie więcej niż 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec,
4) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów,
5) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego,
6) nie więcej niż 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze
Miasta Bolesławiec, w tym 3 zgłoszonych przez organizacje świadczące na rzecz
mieszkańców usługi z zakresu pomocy społecznej, 3 zgłoszonych przez organizacje
działające na rzecz lokalnej kultury, 3 zgłoszonych przez organizacje działające na rzecz
rozwoju aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców;
7) nie więcej niż 2 przedstawicieli spośród zarządców wspólnot mieszkaniowych i
spółdzielni mieszkaniowych.
8) nie więcej niż 6 mieszkańców Miasta Bolesławiec, innych niż wymienieni w pkt. 1-8 i
nie reprezentujących jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec,
2. Dodatkowo Prezydent Miasta powołuje w skład Komitetu Rewitalizacji, nie więcej niż 9
przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych podległych
samorządowi Miasta Bolesławiec, odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych
z rewitalizacją.
3. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji,
której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Informacja o naborze członków do Komitetu udostępniona będzie publicznie w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy w zakładce: Gminny Program Rewitalizacji oraz na stronie
internetowej miasta Bolesławie www.boleslawiec.eu w zakładce Gminny Program
Rewitalizacji. Informacja będzie określała termin, sposób i miejsce składania deklaracji.
5. Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Miasta Bolesławiec.
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6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa w Komitecie w
każdej z grup wymienionych w § 2 ust 1, Prezydent Miasta Bolesławiec zorganizuje
spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków
Komitetu. Z przebiegu wyborów sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni.
7. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji.
§ 3.
W trakcie kadencji Komitetu Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać obecnego
członka Komitetu lub powołać nowego z uwzględnieniem zapisów zawartych w §2 ust 1. :
a. z inicjatywy mieszkańców,
b. na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego
Komitetu,
c. z inicjatywy własnej, w przypadku, gdy dotychczasowi członkowie Komitetu
utracili funkcję społeczną o której mowa w ust.1, na podstawie której zostali
powołani do składu Komitetu
2. Członkostwo osób będących przedstawicielami podmiotów wymienionych w §2 ust 2
ustaje z momentem zakończenia stosunku pracy lub pełnienia funkcji w organach, które
reprezentują.

1.

§ 3.
1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Prezydent Miasta Bolesławiec.
2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Komitetu i Zastępcę
Przewodniczącego Komitetu.
3. Wybór przewodniczącego Komitetu i jego zastępcy następuje zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.
§ 4.
1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym:
1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Prezydentem Miasta
Bolesławiec;
2) przewodniczy obradom Komitetu;
3) reprezentuje Komitet;
4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Bolesławiec,
przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie;
5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.
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§ 5.
1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu lub na wniosek Prezydenta
Miasta Bolesławiec.
2. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, telefonicznie
lub w inny przyjęty przez Komitet sposób.
3. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie ustalenia
poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.
4. Komitet zajmuje stanowisko w formie opinii, która jest formułowana w drodze uzgodnienia
stanowisk.
5. W przypadku rozbieżności stanowisk opinia formułowana jest po odbyciu głosowania i
przyjmowana jest zwykłą większością głosów, członków Komitetu obecnych na posiedzeniu
Komitetu.
6. W przypadku równowagi głosów, dyskusja w sprawie jest kontynuowana, a następnie
głosowanie odbywa się ponownie.

§ 6.
1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
2. Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
3. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 7.
Obsługę Komitetu zapewnia Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta Bolesławiec. Do
jego zadań należy w szczególności:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu;
2) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce
posiedzenia;
3) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu;
4) archiwizacja dokumentów Komitetu.
§ 8.
Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownej uchwały Rady Miasta
Bolesławiec.
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Załącznik do Regulaminu
Komitetu Rewitalizacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

…………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………
reprezentowana grupa/ firma/ instytucja/ organizacja

……………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji ( adres, telefon, e-mail)

Bolesławiec, dnia…….

………………………………………………………
Podpis (pieczęć)

Id: 617A0714-3C79-4F99-B902-A46F809648EF. Projekt

Strona 5

