
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XVIII/128/2016 

Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 
Regulamin Komitetu Rewitalizacji 

 

Rozdział 1 

Zadania Komitetu Rewitalizacji 

 

 § 1. 1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny 

„Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn na lata 2016-2022”, zwanego dalej 

GPR, oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Bliżyn. 

 2. Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Bliżyn, w szczególności lokalne środo-

wiska, reprezentujące głównych interesariuszy procesu rewitalizacji. 

 

 § 2. 1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw 

dotyczących procesu rewitalizacji Gminy Bliżyn. 

 2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady 

Gminy w Bliżynie oraz zarządzeń Wójta Gminy Bliżyn, związanych z opracowaniem GPR. 

 

Rozdział 2 

Organizacja i tryb pracy Komitetu 

 

 § 3. 1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Bliżyn w drodze Zarządzenia. 

 2. W skład Komitetu wchodzi: 

1) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy,  

2) nie więcej niż 2 przedstawicieli Sołtysów,  

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

4) nie więcej niż 4 przedstawicieli sektora sfery społecznej (oświata, kultura, 

sport, służba zdrowia i in.), 

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego, 

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

grup interesariuszy, które deklarują chęć udziału w posiedzeniach Komitetu oraz zaangażo-

wania merytorycznego w prace związane z opracowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i 

ewaluacją GPR. 

4. Członkami Komitetu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na stałe lub 

czasowo na terenie Gminy Bliżyn. 

5. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty 

praw publicznych.  

6. Zgłoszenie członkostwa w Komitecie następuje na podstawie pisemnej deklaracji, 

której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 7. Informacja o naborze członków do Komitetu udostępniona będzie na stronie inter-

netowej gminy Bliżyn: www.blizyn.pl oraz www.ugblizyn.bip.doc.pl i będzie określała ter-

min składania deklaracji Członka (co najmniej 14 dni oraz sposób i miejsce składania dekla-

racji. 

 8. Kadencja Komitetu trwa od powołania do czasu zakończenia procesu rewitalizacji, 

przewidzianego na lata 2016-2026.  

http://www.blizyn.pl/
http://www.ugblizyn.bip.doc.pl/


 9. W trakcie kadencji Komitetu Wójt Gminy Bliżyn może odwołać obecnego członka 

Komitetu lub powołać nowego z własnej inicjatywy, z inicjatywy mieszkańców lub na wnio-

sek Przewodniczącego Komitetu. Nowy członek Komitetu powinien reprezentować to samo 

środowisko, którego przedstawicielem był odwołany członek Komitetu. 

 10. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów okre-

ślonych w ust. 2 pkt 3 – 5 procedurę naboru określoną powyżej przeprowadza się ponownie.  

W przypadku bezskutecznego upływu terminu drugiego naboru Wójt powołuje Komitet  

w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3 – 5  

w ramach limitów maksymalnych. 

11. Członkostwo w Komitecie ustaje: 

1) w przypadku członków wymienionych w ust. 2 pkt   1-2 , z momentem zakoń-

czenia pełnienia funkcji w organach, które reprezentują. 

2) w przypadku pozostałych członków – z momentem przedłożenia stosownej re-

zygnacji Wójtowi Gminy – kiedy członek Komitetu Rewitalizacji nie może 

dłużej pełnić swojej funkcji. 

11. Kadencja członka Komitetu ustaje z momentem jego śmierci. W celu uzupełnienia 

składu Komitetu stosuje się w tym przypadku procedurę opisaną w ust. 9. 

12. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 2 pkt 3 – 5  mogą zgłaszać się tak-

że w trakcie trwania kadencji Komitetu, składając pisemną deklarację. 

 

 § 4. 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy Bliżyn. 

 2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu. 

 3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu i Zastępca Prze-

wodniczącego Komitetu.  

 4. Wybór Prezydium Komitetu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.  

 5. Decyzje Komitetu podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością gło-

sów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie (Przewod-

niczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu).  Komitet wyraża swoje stanowisko w 

formie pisemnej opinii. 

 6. W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawi-

ciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych jednostek prawnych, nie 

biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie 

jest zadaniem Wójta Gminy Bliżyn. 

 

 § 5. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, a w razie jego nieobecno-

ści Zastępca Przewodniczącego Komitetu. 

 2. Przewodniczący Komitetu reprezentuje Komitet na zewnątrz oraz: 

1) zwołuje posiedzenia Komitetu, ustala, w porozumieniu z Wójtem Gminy Bli-

żyn, porządek i termin obrad Komitetu; 

2) przewodniczy obradom Komitetu; 

3) inicjuje i organizuje pracę Komitetu 

4) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Wójtem Gminy Bliżyn, 

przedstawicieli instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komite-

cie. 

 

 § 6. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz w ro-

ku. Na posiedzenia zapraszany jest Wójt Gminy Bliżyn.  

 2. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, tele-

fonicznie lub w inny przyjęty przez Komitet sposób.  



3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni przez Przewodniczą-

cego. Zaproszeni goście biorą udział w posiedzeniu z głosem doradczym, bez prawa udziału 

w głosowaniu. 

 4. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym opisuje się przebieg 

posiedzenia Komitetu i podjęte ustalenia.  

 5. Sporządza się listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu. 

 

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

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

 

 § 8. Obsługę Komitetu zapewnia Urząd Gminy Bliżyn. Do jego zadań należy w szcze-

gólności: 

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu; 

2) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie 

i tematyce posiedzenia; 

3) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu; 

4) archiwizacja dokumentów Komitetu; 

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Komitetu lub 

jego Zastępcę związanych z GPR. 

 

 §9. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownej uchwały Rady 

Gminy  Bliżyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
…………………………….       ……………………. 
           (imię i Nazwisko)             (miejscowość, data) 

 

……………………………. 
                     (adres) 

 

…………………………….. 
                (tel. kontaktowy) 

 
 
 
 
 

Deklaracja zgłoszenia członkostwa   

w Komitecie Rewitalizacji Gminy Bliżyn 
 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany …………..……..…………., deklaruję chęć udziału w pracach Komitetu 

Rewitalizacji, powołanego w ramach opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gmi-

ny Bliżyn”. W Komitecie Rewitalizacji chcę reprezentować*: 

 

1) Radę Gminy,  

2) Sołtysów,  

3) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, 

4) sektor sfery społecznej (oświata, kultura, sport, służba zdrowia i in.), 

5) środowisko gospodarcze. 

 

 

  * proszę podkreślić wybrane środowisko 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam wymagania określone w Rozdziale II § 3 ust. 3 - 5 

Regulaminu Komitetu Rewitalizacji. 

 

 

…………………………… 
      (podpis) 

 

 

 

 


