
                                                                                                                                                                     

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI 
Wójt Gminy Zaleszany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji  

zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/329/2017 Rady Gminy Zaleszany z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad 

powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

Komitet Rewitalizacji  wspiera działania Wójta Gminy Zaleszany w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie rewitalizacji w Gminie Zaleszany. 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI 

Komitet liczy nie więcej niż 10 członków. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub 

czasowy na terenie Gminy Zaleszany, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym: 

1) 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Zaleszany i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta, 

2) 2 przedstawicieli Rady Gminy Zaleszany, wskazanych przez Radę Gminy, 

3) 2 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym), 

4) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Zaleszany, 

5) nie więcej niż 4 mieszkańców Gminy Zaleszany innych niż wymienieni w pkt 1-4 i nie reprezentujących jednostek organizacyjnych 

Urzędu Gminy Zaleszany. 

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów określonych w Regulaminie zgodnie § 3 ust. 2 procedurę naboru 

określoną powyżej przeprowadza się ponownie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu drugiego naboru Wójt Gminy powołuje Komitet 

w pomniejszonym składzie, spośród przedstawicieli reprezentujących sektor publiczny. 

Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2016-2025, którego ostatnim elementem jest opracowanie 

Raportu z Realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025. 

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi 

określonymi w Regulaminie. 

  

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.  Nabór członków do Komitetu prowadzony 

będzie od 15.02.2017 r. do 28.02.2017 r.  za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu Gminy Zaleszany, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji Gminy Zaleszany” oraz w sekretariacie Urzędu Gminy 

Zaleszany. 

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć: 

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ug@zaleszany.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu 

Rewitalizacji”; 

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, z dopiskiem: „Nabór na członków 

Komitetu Rewitalizacji”; 

3) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Zaleszany w godzinach pracy Urzędu. 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane w innej formie niż 

deklaracja. 

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy 

Zaleszany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

            

 

 

 

 


