
 

Zarządzenie Nr 262 

Prezydenta Miasta Tczewa 

 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

w sprawie otwartego naboru członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U.2020, poz. 

713 z późn. zm) oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( tj. Dz.U.2020 r. poz. 802), 

w związku z Uchwałą Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie. 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa, stanowiącego forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełniącego funkcję 

opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. 

2. Nabór rozpoczyna się 20  października 2020 r. i będzie trwał do 10 listopada 2020 r. 

3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru, o którym mowa w ust. 1, jest Zespół 

ds. Komitetu Rewitalizacji powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta 

 

Mirosław Pobłocki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr 262  

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

PREZYDENT MIASTA TCZEWA 

ogłasza 

 

nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa  

 

I. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy 

i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 

Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań 

w procesie rewitalizacji. 

 
II. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały 

w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej 

w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.  

  

III. Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach                             

od  20 października 2020 do 10 listopada 2020 r.  

 

IV. Zasady wyznaczania składu Komitetu 

 

1. Komitet liczy nie więcej niż 24 członków, w tym: 

1) 5 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych/spółek 

miejskich (np. Wydział Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta, Dom Przedsiębiorcy, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego); 

2) 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie; 

3) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji; 

4) 3 przedstawicieli prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji 

pozarządowych; 

5) 2 przedstawicieli Policji; 

6) 1 przedstawiciel Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

7) 1 przedstawiciel reprezentacji przedsiębiorców działających na terenie miasta; 

8) 2 przedstawicieli oświaty (np. nauczyciele nauczania przedszkolnego i szkolnego, przedstawiciel 

rady rodziców) z obszaru rewitalizowanego; 

9) 3 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze 

rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych; 

10) 4 mieszkańców obszaru rewitalizowanego, innych niż wymienienie w pkt. 1-7. 

2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 8) oraz  pkt. 10) winni być mieszkańcami 

miasta Tczewa.  

 

 

 



 

V. Wymagane załączniku do formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu 

 

1. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko, jako 

przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3-10, 

co potwierdzone zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej: 

1) 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV 

ogłoszenia ust. 1 pkt 10; 

2) 5 organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 4; 

3) 5  przedsiębiorców  w  rozumieniu  przepisów  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  w 

przypadku przedstawiciela, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3; 

4) 5 przedstawicieli różnych podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 

obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w 

przypadku przedstawiciela o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 9; 

2. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 4 

wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności społecznej lub o 

członkostwie w organizacji pozarządowej działającej albo grupie nieformalnej działającej na 

terenie miasta Tczewa. 

3. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 3 

wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu 

w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, działających na terenie miasta. 

4. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 9 

wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na 

zarządzaniu nieruchomościami lub byciu członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty 

mieszkaniowej posiadającej budynki na obszarze rewitalizacji miasta Tczewa. 

5. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w części IV ogłoszenia ust. 1 pkt 

od 5 do 8 wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentowanie 

danego organu / podmiotu. 

6. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na członka Komitetu 

zostanie skierowana prośba o ich uzupełnienie poprzez powiadomienie drogą mailową lub 

telefoniczną (zgodnie z danymi kandydata zawartymi w formularzu zgłoszeniowym). 

W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 3 

dni od otrzymania stosownej informacji - jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone. 

7. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu nie 

podlegają zwrotowi. 

8. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie 

ani dieta. 

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania formularzy na członka Komitetu 

 

1. Formularz zgłoszeniowy, rekomendacja oraz lista poparcia stanowią załącznik do niniejszego 

zarządzenia. Dokumenty te są dostępne na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl, w zakładce 

Komitet Rewitalizacji i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami obowiązującymi kandydatów, należy 

http://www.rewitalizacja.tczew.pl/


 

złożyć w formie papierowej do dnia 10 listopada 2020 do godz. 10.00: 

1) na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1; 

lub 

2) osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1  

3. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Formularze 

zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie 

wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: tkaczyk@um.tczew.pl lub 

telefonicznie pod numerem tel. 58 7759 413 (Wydział Rozwoju Miasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 

 

(WZÓR) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa 

 

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

 

Adres zamieszkania   

 

Adres do 

korespondencji 

 

Adres e-mail  

Nr telefonu  

 

3. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu1: 

o pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskich jednostek organizacyjnych /spółek 

miejskich; 

o Radnym Rady Miejskiej w Tczewie; 

o przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji; 

o reprezentantem Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

o osobą prowadzącą na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych; 

o przedsiębiorcą działającym na terenie miasta; 

o właścicielem / użytkownikiem wieczystym nieruchomości / podmiotów zarządzających 

nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, 

wspólnot mieszkaniowych; 

o mieszkańcem miasta, poza w/w kategoriami. 

 

4. Oświadczenia kandydata: 

 

1) Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa; 

 jestem mieszkanką(em) miasta Tczewa. W przypadku zmiany adresu zamieszkania na adres 

znajdujący się poza terytorium miasta Tczewa zobowiązuję się niezwłocznie przekazać tą 

informację Przewodniczącemu Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa. Jednocześnie 

oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na 

terenie miasta Tczewa, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) 

możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu 

Tczew rejestrów, ewidencji lub innych danych.  

 zapoznałam(em) się z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć 



 

Rewitalizacji miasta Tczewa, przyjętymi Uchwałą Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 jestem świadoma(y) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i 

składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

2) Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa zobowiązuję się: 

 przestrzegać zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa, 

 aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa, 

 przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji 

miasta Tczewa oraz przekazywać informacje zwrotne o postępie realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Tczewa. 

3) Nie byłam(em) karana(y) za przestępstwo popełnione umyślnie.  

4) W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie naboru na członków 
Komitetu Rrwotalizacji Miasta Tczewa. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyboru członka Komitetu 
Rewitalizacji Miasta Tczewa.  

Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do: 

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych: 
a) dostępu do moich danych osobowych; 
b) sprostowania moich danych osobowych; 
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 

17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w 
zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 
ust. 1 RODO,   

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych 
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

3) przenoszenia moich danych osobowych, 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 
5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 
6) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy Pl. 

Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: 
inspektor@um.tczew.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 

Tczew, dnia …  ……………... 2020 r. 

 

 

……………….…………………………………………………… 

czytelny podpis kandydata (imię i nazwisko) 



 

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia 

 

(WZÓR) 

REKOMENDACJA 

 

1. Dane podmiotu rekomendującego Kandydata:  

 

1) Nazwa: ……………………………...………………………………………………….…… 

2) Siedziba (adres):   

………………….…...…………………………………………………...…….………….… 

3) Telefon: …………………………...…………...…………………………..………………….……… 

4) E-mail: …………………………...…………..……………………………………………... 

5) Nr Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru: 

……………………………...……………………………………………………………… 

……………………………………………...……………………………………………… 

6) Forma prawna:  

…………..…………………………………………………………………………………. 

7) Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz sposób reprezentacji 

(wynikające z załączonego do formularza dokumentu potwierdzającego legitymację do 

występowania w imieniu  tego podmiotu): 

.…………...…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………....… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uzasadnienie rekomendacji (Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne 

dokumenty potwierdzające zasadność zgłoszenia.) 

….…………………………...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………....…… 

….…………………………...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………....…… 

….…………………………...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………....…… 

……………………………………………………………...………………………….… 

….…………………………...…………………………………………………………… 

….…………………………...…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………....…… 

……………………………………………………………………………………....…… 

….…………………………...…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

3. Podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu potwierdzające 

REKOMENDACJĘ dla kandydata: 

 

 

……………………………………………..………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………..……                                                                                             …………………………… 

     (pieczęć podmiotu rekomendującego - fakultatywne)                                             (miejscowość, data) 

  

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

 

(WZÓR) 

Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji 

………………………………………………………………… 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis* 

1.    

2.    

3.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

15.    

* W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie naboru na członków Komitetu 



 

Rrwotalizacji Miasta Tczewa. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Podane przeze 
mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyboru członka Komitetu Rewitalizacji 
Miasta Tczewa. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą 
przy Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. Inspektor Ochrony Danych e – mail: inspektor@um.tczew.pl oraz 
numeru telefonu: 696 011 969.  

 

 


