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REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI 

 

 
ROZDZIAŁ I 

Zadania Komitetu Rewitalizacji 

§ 1 

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej „Komitetem”, stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia  

i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny (GPR) oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Bieliny w zakresie rewitalizacji. 

2. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, zwanych dalej „interesariuszami”, tj. 

przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy 

oraz innych grup społecznych. 

3. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Bieliny 

oraz zarządzeń Wójta Gminy Bieliny związanych z rewitalizacją.  

 
ROZDZIAŁ II 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

 

§ 2 

1. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 

dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Bieliny.  

2.Komitet liczy nie więcej niż 15 członków, w tym: 

1) nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Gminy Bieliny, wybranych z okręgów 

znajdujących się na obszarze rewitalizacji, 

2) nie więcej niż 1 przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów, 

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących lub planujących 

rozpoczęcie działalności na terenie Gminy Bieliny, 

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze 

Gminy Bieliny, 

5) nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców reprezentowanych przez sołtysów 

miejscowości należących do poszczególnych podobszarów rewitalizacji,  

6) nie więcej niż 3 osoby wskazane przez Wójta Gminy Bieliny spośród pracowników 

Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych  Gminy, wśród których obowiązkowo 

wyznacza się pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach. 

3. W skład Komitetu mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami grup 

interesariuszy wskazanych w ust. 2, wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Komitetu 



oraz zaangażowanie merytoryczne w prace nad opracowaniem wdrażaniem, 

monitorowaniem i ewaluacją Gminnego Programu Rewitalizacji.  

4. Członków Komitetu wymienionych w § 2 ust. 2 pkt.1 wskazuje Rada Gminy Bieliny. 

5. Członków Komitetu wymienionych w § 2 ust. 2 pkt.2 wskazuje Gminna Rada Seniorów  

w Bielinach. 

6. Członków Komitetu wymienionych w §2 ust.2 pkt.3 wskazują organizacje 

przedsiębiorców. 

7. Członków Komitetu wymienionych w §2 ust.2 pkt.4 wskazują Zarządy organizacji 

pozarządowych działających na obszarze Gminy Bieliny. 

8. Członków Komitetu wymienionych w §2 ust.2 pkt.5 wskazują spośród siebie sołtysi 

miejscowości należących do poszczególnych podobszarów rewitalizacji.  

9. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba członków Komitetu 

określona w §2 ust.2 pkt.3 oraz w  §2 ust.2 pkt.4, wyłonienie kandydata następuje w drodze 

publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy. 

 

§ 3 

 

1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Bieliny w drodze zarządzenia spośród osób, które 

zgłoszą chęć przystąpienia do Komitetu zgodnie z ust. 4. 

2. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, 

którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

3. Informacja o naborze członków do Komitetu zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Gminy Bieliny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bieliny.  

4. Zaproszenia do składania deklaracji przystąpienia będą także wysłane do wszystkich 

wskazanych w § 2 ust. 2 środowisk. Informacja będzie zawierała: 

1) termin naboru nie krótszy niż 14 dni, 

2) sposób i miejsce składania deklaracji, 

3) wzór deklaracji (formularz zgłoszeniowy) stanowiący załącznik do niniejszego 

regulaminu.  

5. W przypadku, kiedy członek Komitetu nie może dłużej pełnić swojej funkcji, przedkłada 

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

zgodnie z przytoczoną powyżej procedurą. 

 

§ 4 

Kadencja Komitetu upływa wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

 
§ 5 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy. 

2. Członkowie Komitetu na swoim pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 

3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego następuje zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym, spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. 



4. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, organizuje i kieruje jego pracami 

oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.  

5. Komitet reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w tym mieszkańców gminy 

Bieliny, lokalne środowiska gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne. 

 

§ 6 

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według zgłaszanych potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

raz w roku. 

2. Członkowie Komitetu będą zawiadamiani o posiedzeniach Komitetu pisemnie, 

telefonicznie lub w inny przyjęty i zaakceptowany przez członków Komitetu sposób. 

3. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół i lista obecności. 

4. Protokół powinien zawierać następujące informacje: miejsce, czas i porządek obrad, imiona 

i nazwiska członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, treść podjętych decyzji i uchwał 

oraz wyniki i sposób głosowania, a także inne istotne informacje związane z przebiegiem 

posiedzenia. 

5. Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca zatwierdza protokół z każdego posiedzenia 

składając na nim swój podpis. 

6. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy wymaganej obecności 

przynajmniej połowy członków Komitetu. 

7. W przypadku równowagi głosów stanowisko decydujące podejmuje Przewodniczący 

Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

8. 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 Wójta Gminy. 

9. W pracach Komitetu mogą brać udział osoby spoza jego grona, zaproszeni przez 

Przewodniczącego. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym 

bez prawa do głosowania. 

 

§ 7 

1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.  

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

ani zwrot kosztów podróży. 

 

§ 8 

1. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Urząd Gminy Bieliny. 

2. Obsługa organizacyjna obejmuje w szczególności:  

1) przygotowanie propozycji porządku obrad i obsługa posiedzeń, 

2) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu, 

3) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie  

i tematyce posiedzenia, 

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu, 

5) archiwizacja dokumentów Komitetu.  

3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Komitetu wymaga stosownej uchwały Rady 

Gminy.  

 

 
 


