
- PROJEKT -  
Uchwała NR ……………………. 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 
z dnia …………………………….. 
 

 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
Śródmieścia w Człuchowie. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.U. 2016.446 ) oraz art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  9 października 2015r. o rewitalizacji 

(Dz.U.2015.1777 z dnia 2015.11.03) 

uchwala, co następuje: 

§1. Określa się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

Śródmieścia w Człuchowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały  

Rady Miejskiej w Człuchowie 

nr …………………………… 

z dnia ……………………….. 

 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU 
REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA W CZŁUCHOWIE 

§ 1. Skład Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 

 

1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłącznie wyłonieni przedstawiciele 

interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art.2 ust.2 ustawy z dnia 9 października 

2015r. o rewitalizacji. 

2. Komitet Rewitalizacji współpracuje na zasadzie dialogu z Burmistrzem Miasta w 

zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 

3. Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą w zakresie prowadzenia 

i oceny procesu rewitalizacji Śródmieścia zgodnie z przyjętym Gminnym Programem 

Rewitalizacji Śródmieścia. 

4. Członkowie Komitetu Rewitalizacji powoływani są w drodze zarządzenia spośród 

osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu. 

5. Komitet Rewitalizacji Śródmieścia liczy nie więcej niż 10 przedstawicieli 

interesariuszy, w tym: 

a) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Seniorów spośród osób mieszkających w 

obszarze rewitalizacji, 

b) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego działającego w 

obszarze rewitalizacji, 

c) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w 

obszarze rewitalizacji, 

d) nie więcej niż 1 przedstawiciela podmiotów zarządzających nieruchomościami 

mieszkaniowymi w obszarze rewitalizacji, 

e) nie więcej niż 1 przedstawiciela Rady Miejskiej w Człuchowie z obszaru 

rewitalizacji, 

f) nie więcej niż 2 mieszkańców obszaru niewymienionych w powyższych grupach, 

wyłonionych w drodze wolnego naboru. 



6. Zgłoszenie woli przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

7. Informacja o naborze członków Komitetu Rewitalizacji rozpowszechniona będzie 

poprzez stronę internetową gminy. 

8. Kadencja członków Komitetu Rewitalizacji jest równa z czasem obowiązywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 

9. W przypadku zgłoszenia w ramach wolnego naboru większej liczby osób niż 2, 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

10. Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: 

a) śmierci, 

b) osobistej rezygnacji złożonej na piśmie, 

c) nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych trzech posiedzeniach. 

§ 2. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie zwołuje 

Burmistrz Miasta. 

2. Na pierwszym posiedzeniu spośród swojego składu Komitet Rewitalizacji wybiera 

Przewodniczącego i Zastępcę w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów członków. 

3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności jego 

Zastępca. 

4. Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zwoływane są w miarę potrzeb, co najmniej na 3 

dni przed posiedzeniem. 

5. Komitet podejmuje decyzje w drodze wspólnego stanowiska wyrażonego w formie 

opinii. 

6. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół z przebiegu posiedzenia, który 

podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca. 

7. Podstawą wymiany korespondencji jest droga elektroniczna, dopuszcza się inne 

sposoby przekazywania informacji w miarę potrzeb. 

8. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. 

9. Obsługę Komitetu Rewitalizacji zapewnia Burmistrz Miasta poprzez stanowisko, 

któremu zostanie powierzone prowadzenie rewitalizacji. 

10. Obsługa organizacyjna polega na: 



− przygotowywaniu materiałów podlegających zaopiniowaniu 

− sporządzanie protokołów z posiedzeń 

− gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z posiedzeń 

11. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia 

wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mogą być zmienione w trybie właściwym dla 

ich uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE: 

Nawiązując do podjętej w dniu 27 kwietnia 2016r. uchwały Rady Miejskiej w 

Człuchowie nr XIX.134.2016  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w mieście Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.06.2016r. poz. 2252) oraz 

uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXIII.161.2016 z dnia 3.10.2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 

oraz przygotowanego projektu dokumentu opracowano zasady wyznaczania składu oraz 

zasady działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organem 

gminy i pełni funkcję opiniodawczo – doradczą. Zgodnie z ustawową delegacją do 

kompetencji Rady należy ustalenie zasad  wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Człuchowa wnioskuje o podjęcie uchwały w 

sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia 

w Człuchowie. 

 

 

 

 

Przyg. D.L. 

 


