Rady Gminy Pacanow z dnia
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w sprawie okreslenia zasad powolywania, zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji
i ustanowienia jego Regulaminu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 1-3, Ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) oraz art. 41i ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j . Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z
pozn. zm.) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast^puje:

§1Maj^c na celu realizacj? procesu rewitalizacji Gminy Pacanow upowaznia si? Wojta gm.
Pacanow do powolania Komitetu Rewitalizacji na zasadach okreslonych w Regulaminie
Komitetu Rewitalizacji, b^d^ym zal^cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy.

§2.
Wykonanie uchwaiy powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow.

§3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
PH2,EW0BNICZACV

Uzasadnienie
Jednym z elementow partycypacji spolecznej obejmuj^cej przygotowanie, prowadzenie i
ocen? rewitalizacji w sposob zapewniaj^cy udzial interesariuszy jest powolanie Komitetu
Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania skladu oraz
zasady dzialania Komitetu Rewitalizacji okresla w drodze Uchwaiy Rada Gminy.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum wspolpracy i dialogu interesarius2:y z organami Gminy
w sprawach dotycz^cych przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pelni funkcj?
opiniodawczo-doradcz^ Wojta.

Niniejsza Uchwala byla poddana 30-dniowym konsultacjom spolecznym. Konsultacje odbyly
si? zgodnie z art. 6 ust. 2-9 Ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2015 r. poz. 1777). Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwaiy wraz ze stosownymi
zal^cznikami opublikowano na 7 dni przed rozpocz?ciem konsultacji (tj. dn. x.), zas
konsultacje odbyly si? terminie od dnia 12 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r . , w
nast?puJ4cych formach:
•

zbieranie uwag w formic papierowej i elektronicmej,

•

zbieranie uwag w formie ustnej,

•

przeprowadzenie spotkania otwartego w Urz?dzie Gminy Pacanow.
Podczas trwania konsultacji spolecznych w sprawie okreslania zasad powolywania,

zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu nie wplyn?}y
zadne formularze zglaszania uwag
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Regulamin
Komitetu Rewitalizacji
Rozdzial 1
Zadania Komitetu Rewitalizacji

§11. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem wspiera dzialania Wojta Gminy Pacanow
w obszarze rewitalizacji, stanowi forum wspolpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy a takze sprawuje fimkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach zwigzanych z
opracowaniem i wdrazaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanow na lata
2016-2025, oraz ocen^ przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie.
2. Komitet reprezentuje lokalne srodowiska gospodarcze, naukowe, mieszkancow Gminy
Pacanow organizacje pozars^^dowe oraz inne grupy.

§2.
1. Komitet uprawniony jest do wyrazania optnii oraz podejmowania inicjatyw i rozwi^zah
odnosz^cych si? do rewitalizacji Gminy Pacanow
2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektow uchwal Rady Gminy i
zarz^dzen Wojta zwiqzanych z rewitalizacji.

Rozdzial 2
Organizacja i tiyb pracy Komitetu

§3.
1. Czlonkow Komitetu powotuje Wqjt Gminy Pacanow w drodze Zarz^dzenia sposrod osob,
ktore zglosily ch?c przystqpienia do Komitetu zgodnie z ust. 3 pkt 3.
2. Komitet liczy nie wi?cej niz 10 czlonkow. W sklad Komitetu wchodz^ wylacznie osoby
fizyczne zameldowane na pobyt staly lub czasowy na terenie Gminy Pacanow, b^d^ce
przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1)2 przedstawicieli Urz?du Gminy Pacanow i jednostek organizacyjnych wskai^anych
przez W6jta,
3) 1 przedstawiciel podmiotow prywatnych (prowadzgcych dzialalnosc gospodarczg na
obszarze zdegradowanym),

4) 1 przedstawiciel organizacji pozarz^dowych dzialaj^cych na obszarze Gminy
Pacanow
5) 1 mieszkaniec Gminy Pacanow, innych niz wymienieni w pkt. 1-4 i nie
reprezentuj^cych jednostek organizacyjnych Urz?du Gminy Pacanow.
3. Zgloszenie ch?ci przystqpienia do Komitetu nast?puje na podstawie pisemnej deklaracji,
ktorej wzor stanowi zal^cznik 1 do Regulaminu.
4. Informacja o naborze czlonkow do Komitetu udost?pniona byla publicznie na stronie
intemetowej oraz BIP Gminy Pacanow.
5. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakonczenia procesu rewitalizacji w latach 2016-2025,
ktorego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z Realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pacan6w na lata 2016-2025.
6. W trakcie kadencji Komitetu Wojt Gminy Pacanow moze odwoiac obecnego czlonka
Komitetu lub powolac nowego z uwzgl?dnieniem zapisow zawartych w ust. 3:
1) z inicjatywy mieszkancow,
2) na wniosek Przewodnicz^cego Komitetu lub Zast?pcy Przewodnicz^cego Komitetu,
3) z inicjatywy wlasnej wyl^czaiie w przypadku, gdy Przewodnicz^cy Komitetu oraz
Zast?pca Przewodnicz^cego Komitetu utraciH funkcj? spoleczn^ o ktorej mowa w ust.
3, na podstawie ktorej zostali powolani do skladu Komitetu.
7. Przy wyborze czlonkdw Komitetu brane b^dq pod uwag? nast?pujqce elementy:
1) znajomosc tematyki dotycz^cej rewitalizacji,
2) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji,
3) miejsce zamieszkania lub prowadzenia dzialalnosci na obszarze zdegradowanym
wyznaczonym uchwaiy rady gminy.
8.

Czionkiem Komitetu nie moze bye osoba skazana prawomocnym wyrokiem s^du za
przest?pstwo z winy umyslnej, lub wobec ktorej orzeczono prawomocnie srodek kamy
utraty praw publicznych.

9.

W przypadku, gdy liczba zgloszen jest wi?ksza od liczby miejsc w Komitecie, zlozone
oferty poddane zostan^ ocenie pimktowej przez komisj?, o ktorej mowa w pkt. 7.

10. Oceny zgloszen dokona Komisja powolana przez Wojta Gminy Pacanow.

§4.
1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwohije Wojt Gminy Pacanow.
2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu.

3. W sklad Prezydium

Komitetu wchodz^

Przewodnicz^cy Komitetu i Zast?pca

Przewodnicz^cego Komitetu.
4. Wybor Prezydium Komitetu nast?puje zwykl^ wi^kszosci^ glosow w glosowaniu jawnym
sposrod czlonkow Komitetu obecnych na posiedzeniu.

§5.
1. Przewodnicz^cy Komitetu kieruje pracami Komitetu, a w razie jego nieobecnosci Zast?pca
Przewodnicz^cego Komitetu.
2. Przewodnicz^cy Komitetu zwohije posiedzenia Komitetu, w tym:
1) ustala porz^dek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Wojtem Gminy Pacanow;
2) przewodniczy obradom Komitetu;
3) reprezentuje Komitet;
4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Wojtem Gminy Pacanow,
przedstawicieli organow, instytucji i organizacji, ktore nie s^ reprezentowane w
Komitecie;
5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.

§6.
1. Posiedzenia Komitetu odbywaja si? wedhig potrzeb Komitetu, z udzialem Wojta Gminy
Pacanow.
2. Czlonkowie Komitetu b^d^ powiadomieni

o posiedzeniach Komitetu pisenmie,

telefonicznie lub w inny przyj?ty przez Komitet sposob.
3. Z posiedzenia Komitetu sporz^dzany jest protokol, w ktorym wpisuje si? wszelkie ustalenia
poczynione podczas posiedzenia Komitetu i kazdorazowo sporz^dzana jest lista obecnosci.
4. Komitet moze takze uzgadniac swe stanowisko poza zwolywanymi spotkaniami i
przekazjrwac je w formie pisemnej Wqjtowi Gminy Pacanow przy czjon pismo takie musi
bye podpisane przez co najmniej 50% czlonkow Komitetu i Przewodnicz^cego Komitetu
lub Zast?pc? Przewodnicz^cego Komitetu.

§8.

1. Obslug? Komitetu zapewnia Sekretariat UG pacanow. Do jego zadan nale:^ w
szczegolnosci:
1) sporz^dzanie protokolow z posiedzen Komitetu;
2) powiadamianie czlonkow Komitetu oraz innych zaproszonych os6b o terminie i
tematyce posiedzenia;
3) przygotowanie materialow na posiedzenia Komitetu;
4) archiwizacja dokumentow Komitetu.

§9.
1. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagaj^ stosownej uchwaiy Rady Gminy
Pacanow.

Zal^cznik nr 1
Do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO KOMITETU REWITALIZACJI
DLA GMINY PACANOW
Miejscowosc, data

Imif i nazwisko

Adres zameldowania
Telefon
E-mail
Adres korespondencyjny (inny niz
adres zameldowania)
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Deklaruj? ch?c przyst^pienia do Komitetu Rewitalizacji Gminy Pacanow
Jestem przedstawicielem:
Proszq zaznaczyc znakiem „X"
I mieszkancem Gminy Pacanow
I podmiotu prowadz^cego dzialalnosc gospodarczq na obszarze Gminy Pacanow
organizacji pozarzqdowej dzialaj^cej na obszarze Gminy Pacanow
Oswiadczam, ze:
Proszq zaznaczyc znakiem „X"
I zapozna}em(-am) si? z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Pacanow
I zobowi^zuj? si? do przestrzegania „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy
Pacanow"
I wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 19997 r. o ochronie danych osobowych
podpis

