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(PROJEKT) 

 

Załącznik do uchwały nr _________/ /2016 

RADY GMINY TARNÓW 

z dnia ______2016 r. 

 

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacyjnego 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022  

oraz zasady jego działania. 

 

§1. 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-

2022, zwany dalej „Komitetem” powołuje Wójt Gminy. 

 

2. Komitet działa i realizuje zadania zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Tarnów na lata 2016-2022, zwanego dalej Programem. 

 

§ 2 

Zasady wyznaczania składu. 

 

1.W skład Komitetu wchodzą osoby wskazane przez partnerów społecznych i gospodarczych 

oraz mieszkańcy i inni interesariusze oraz wskazany przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.  

2.Komitet składa się  od 5 do 10 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia 

prac związanych z Programem Rewitalizacji. 

3.Przy wyborze członków Komitetu brane będą pod uwagę następujące elementy: 

a) znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji, 

b) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dot. Programu Rewitalizacji, 

c) miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze 

zdegradowanym wyznaczonym uchwałą rady gminy. 

4.W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji. Zaproszeni 

goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym, bez prawa do głosowania. 

5.W przypadku, gdy liczba zgłoszeń jest większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone 

oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. 

6. Za przeprowadzenie procedury naboru, o której mowa w pkt. 1, odpowiedzialny będzie 

Wójt Gminy Tarnów. 

7.Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu). 
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8.W przypadku, kiedy członek Komitetu Rewitalizacji nie może dłużej pełnić swojej funkcji, 

przedkłada stosowną rezygnację Wójtowi, który powołuje na jego miejsce nowego członka 

Komitetu zgodnie z procedurą określoną powyżej.  

 

§ 3 

Zasady działania Komitetu. 

 

1. Komitet działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu lub na 

wniosek 2/3 członków Komitetu. 

2. Dla ważności posiedzenia niezbędna jest obecność przynajmniej 3-6 członków Komitetu. 

3. Komitet wyraża swoje stanowisko bądź opinię w formie uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów. 

4. Szczegółowy sposób działania Komitetu określa przyjęty przez niego na pierwszym 

posiedzeniu Regulamin Pracy. 

5. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy.  

6. Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie bez prawa do wynagrodzenia 

w jakiejkolwiek formie. 

 

 

 

§ 4 

Obsługa prac Komitetu. 

 

Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Urząd Gminy, Referat Inwestycji 

i Rozwoju. 
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(PROJEKT) 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  

na członka Komitetu Rewitalizacji  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022. 

 

dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy 

 

1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata  

Nazwa podmiotu 
 

Forma prawna 
 

Nazwa rejestru i numer 
 

Siedziba organizacji 
 

Nr telefonu 
 

Adres mailowy 
 

 

2.  Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 

Imię i nazwisko Funkcja 

  

  

  

  

 

3. Czytelne podpisy (lub podpisy nieczytelne wraz z pieczątką) osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania podmiotu 
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(PROJEKT) 

 

Załącznik nr 2 

 

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022. 

 

dla mieszkańca (osoby fizycznej) 

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

 

 

 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

Adres do korespondencji  

Adres mailowy  

Nr telefonu  

 

3. Znajomość tematyki dot. rewitalizacji: 

 

 

4. Oświadczenia kandydata na członka KM. 
 

Ja, niżej podpisany(a)....................................................... oświadczam, iż: 
I. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się: 

1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji; 

2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu 

Rewitalizacji oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie 

wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022; 

3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji Gminy 

Tarnów na lata 2016-2022, 
4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu 

Komitetu Rewitalizacji; 

II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji 
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez 

Urząd Gminy, w tym umieszczenie na stronie internetowej UG, oraz w BIP  gminy Tarnów 

mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności, nazwy 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu  
IV. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. 

…………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 


