
Projekt nr 20 

Uchwała Nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Giżyckiego Komitetu 

Rewitalizacji określone Regulaminem Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 Załącznik  do uchwały  nr ……………. 

 Rady Miejskiej w Giżycku  

 z dnia …………… 

Regulamin Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji  

ROZDZIAŁ 1 

Zasady wyznaczania składu Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji 

§ 1. 1. Giżycki Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem liczy nie mniej niż 8 i nie więcej 

niż 24 członków, w tym:  

1) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Giżycka,  

2) Nie więcej niż 4 przedstawicieli jednostek organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym działających w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy na terenie Miasta,  

3) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Giżycku, 

4) nie więcej niż 4 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych, działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko) wskazanych przez ich 

właściwy organ, 

5) nie więcej niż 4 przedstawicieli środowiska gospodarczego, 

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów, 

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 

użytkowników wieczyści nieruchomości i  podmioty zarządzające nieruchomościami 

znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, 

8) nie więcej niż 3 mieszkańców Giżycka, innych niż wymienieni w pkt. 1-7.  

2. Zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji. 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 



3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa w Komitecie 

Burmistrz Miasta Giżycka zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje 

wybiorą spośród siebie członków Komitetu. Z przebiegu wybory sporządza się protokół, który 

podpisuje protokolant. Do dokumentacji załączona zostaje lista uczestników spotkania. 

4. Informacja o naborze członków do Komitetu będzie opublikowana w szczególności na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Gminie Miejskiej Giżycko. Informacja będzie określała m. in.: 

1) termin naboru, który nie może być krótszy niż 14 dni; 

2) sposób i miejsce składania deklaracji; 

3) wzór deklaracji. 

5. Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Giżycka (warunek nie dotyczy 

pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz jednostek organizacyjnych Miasta).  

6. Można być przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy wskazanych w § 1. ust. 1. 

7. W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy 

wskazanych w § 1. ust. 1. 

8. Członkowsko może ustać w wyniku śmierci, osobistej rezygnacji złożonej na piśmie, 

wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu lub w wyniku odwołania i jednocześnie 

wskazania nowego przedstawiciela w przypadku przedstawicieli wskazanych przez podmioty 

wymienione w § 1. ust. 1.    

ROZDZIAŁ 2 

Zasady działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji 

§ 2. 1. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami 

gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 

funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Giżycka.  

2. Kadencja Komitetu rozpoczyna się z dniem powołania w drodze zarządzenia Burmistrza 

Miasta Giżycka  i trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w ramach obowiązującego 

Programu Rewitalizacji. 



3. Do zadań Komitetu należy: 

1) przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu 

Rewitalizacji, 

2) monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu 

Rewitalizacji, 

3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zmian do Programu Rewitalizacji, 

4) aktualizacja katalogu projektów, 

5) hierarchizacja gminnych projektów rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji, 

6) przedkładanie Burmistrzowi Miasta Giżycka projektów aktualizacji Programu 

Rewitalizacji.  

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Miasta Giżycka, powiadamiając 

pisemnie członków Komitetu.  

2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Komitetu 

i Wiceprzewodniczącego Komitetu.  

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.  

§ 4. 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności pracami 

komitetu kieruje Wiceprzewodniczący Komitetu.  

2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym:  

1) Ustala porządek i termin obrad Komitetu w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Giżycka;  

2) Przewodniczy obradom Komitetu;  

3) Reprezentuje Komitet;  

4) Inicjuje i organizuje prace Komitetu.  



3. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie inne osoby, w tym m.in. przedstawicieli 

organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie.  

§ 5.1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza 

Miasta Giżycka bądź osoby przez niego wskazany.  

2. Posiedzenia Komitetu zwoływane są również na wniosek Burmistrza Miasta Giżycka. 

3. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie lub uchwałą 

Komitetu w inny przyjęty sposób. 

4. Posiedzenie Komitetu jest protokołowane. Protokół zawiera wszelkie ustalenia poczynione 

podczas posiedzenia Komitetu. Każdorazowo sporządzana jest lista obecności. Protokół zostaje 

podpisany przez Przewodniczącego Komitetu lub przez Wiceprzewodniczącego Komitetu.  

5. Komitet podejmuje decyzje w drodze wspólnego stanowiska lub głosowania zwykłą 

większością głosów przy wymaganej obecności przynajmniej połowy członków Komitetu. 

W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele gminy, 

gminnych jednostek organizacyjnych,  w tym gminnych osób prawnych, nie biorą udziału 

w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem 

Burmistrza Miasta Giżycka 

6. Komitet poza zwoływanymi spotkaniami może uzgadniać wspólne stanowisko 

i przekazywać je w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta Giżycka, przy czym pismo takie musi 

być podpisane przez co najmniej połowę członków Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu 

lub Wiceprzewodniczącego Komitetu. Treść pisma przekazywana jest do wiadomości 

wszystkim członkom Komitetu. 

§ 6. 1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.  

2. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta 

ani rekompensata za utracone zarobki.  

§ 7. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Urząd Miejski w Giżycku wskazana przez 

Burmistrza Miasta Giżycka. Do jej zadań należy w szczególności: 

1) sporządzenie protokołów i list obecności z posiedzeń Komitetu, 



2) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie  

i tematyce posiedzenia, 

3) przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komitetu, 

4) archiwizacja dokumentów Komitetu. 

§ 8. Zmiana Regulaminu Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji wymaga stosownej uchwały Rady 

Miejskiej w Giżycku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

Załączniki nr 1  

Do Regulaminu Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji 

  

Deklaracja przystąpienia do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji 

Imię i nazwisko 

 

Reprezentowana grupa/ firma/ instytucja/ organizacja 

 

Adres zamieszkania ( miejscowość, ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy) 

 

Numer telefonu 

 

E-mail 

 

Adres korespondencyjny 

 

Deklaruję przystąpienie i współpracę z Giżyckim Komitetem Rewitalizacji.  

Oświadczam, że jestem mieszkańcem(-nką) Giżycka. W przypadku zmiany adresu zamieszkania na adres 

znajdujący się poza terytorium Giżycka zobowiązuję się niezwłocznie przekazać tę informację Burmistrzowi 

Miasta Giżycka. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym 

o zamieszkiwaniu na terenie Giżycka, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma) 

możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych Gminie Miejskiej 

Giżycko rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności 

wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

 

 

 

……………………………. ………………………….. 
Miejscowość, data                 Czytelny podpis deklarującego  

 



Uzasadnienie 

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) określa zasady 

i tryb przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, 

a także jej realizację w zakresie właściwości gminy stanowiąca jej zadania własne. 

Kluczowym założeniem w rewitalizacji jest partycypacja społeczna, która obejmuje 

przygotowanie, prowadzenie oraz ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy rewitalizacji, w tym uczestnictwo w ramach konsultacji społecznych i w pracach 

Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji 

stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, które pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą. 

Przygotowany projekt uchwały spełnia wymogi określone ustawą o rewitalizacji. 

Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały opublikowano na 7 dni przed rozpoczęciem 

konsultacji (tj. dn. 10.10.2016 r.), zaś konsultacje odbyły się w terminie od 17.10.2016 roku do 

15.11.2016 roku w formie: 

- zebrania uwag w formie papierowej i elektronicznej,  

- zbieranie uwag w formie ustnej do protokołu,  

- przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w dniu 07 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w sali 

konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Giżycku.    

W ramach konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga. Przebieg konsultacji przedstawiony jest 

w „Raporcie z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji”, który umieszczony jest na stronie 

www.bip.gizycko.pl.  

 

 

 

 


