
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOCKU
z dnia 2a23 r.

lv sprawie okreŚlenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt 15 ustaw_v z dnia 8 trrarca 1990 r. cl samorządzie gminrrym
(Dz. LI z 2023 I. poz. 40). ar1. 7 ust. 1-3 ustalł_r, z, dnia 9 października 201 5 r. o rewitalizacji {Dz. U.
z2a21 r. poz, 485, zpoż,n. n:n.) Rada Miejska w Kocku uchrvala. co następr-rje:

§1
Określa się zasady wyaneczallia składu oraz zasady działania Komitetr_r Rerł,itaiizacji

rv brznrieniu stanowiącvm zńącz,rrik clo uchw,ał,v-.

§2
Wykonanie uchr.vały powierza się Burmistrzowi Miasta Kock.

§3
Uchwała wchodzi w,życie z dniem podjęcia.



Załącz,nik do uchwaĘ, Nr .,....,...... Rady Nlie_|skie"i u
Kocktl z c)nia ZaT r. w sprawie okreś]enia zasad
rryyznaczania składu oraz zasad działania l(omitetu Rervitalizacji

Zasady, wyzn^czania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacj i

§l
1. Komitet llervitalizacji liczy od 8 do 1-5 osób, zzastrze,żeniem § 2 rrst.6.

2. W skład Komitetu Reił,italizacji wchodzą:

1) od 1 do 3 przedstarł,icieli Urzędu Miejskiego w Kocku lub innych jednostek

olganizacyi nych Gnrin,v Kock wskazan,vch przez Burmistrza Miasta Kock;
2) 3 przedstar,vicieli Rad"v N,{iejskiej rł, Kocku wskazanych przez Radę Miejską r,v Kocku;
3) ocl 1 do 2 przedstawicieli mieszkariców obszaru rer.vitalizacji" w-łaścicieli. użytkownikórł

rł,iecz,vstych nieruchorności i podmiotów zarządzając_vclr nieruchotnościami znajdLrjącymi

się na §lm obszarze. r,ł,t_vm spółdzielnie mieszkanior.ve, wspólnoty rnieszkaniolve:
4; ocl 1 do 3 przedstałłicieli mieszkańców Chnirry Kock spoza obszaru rervitalizac"ii;

5) od i do 2 przedstarvicieli prorvadząc1,-ch działalność gospodarczą na terenie Gmini Kock;
6) od 1 do 2 przedstarvicieli podmiotórł,prorł,adząc_vch na obszarzę Gnriny Kock działalność

społeczną. ul t,vm organizac-ji pozarząclowych i grup nieformainych:
7) 1 przedstarł,iciel organólł, władzy publicznej i poclmiotórv wskazanych rv alt, 2 ust. 2 pkt 7

ustalv.v z dnta 9 pa,żdziemika 201,5 r, o rer,vitalizacji.

§2
1. Przedstarviciele podnriotórv rł,skazanvch lv § 1 ust. 2 pkt 3-7 zostaną wybrani w drodze otr,r,artej

procedur,v naborrt.

2. Irrfbrmacja o naborze na członkór.ł, Komitetu Rervitalizac"ii ogłoszołra zostanie na stronie
internetorł,ej Gmin1, Kock. w Biuletynie lrrformacji Publicznej Urzędu Miejskiego rv Kocku oraz lla
tablic.v ogłoszeń w,Urzędu N,liejskiego lv Kocku.
3. lntbrmacja. o którei mowa $,ust. 2. określa ternrin naboru clo Komitetu Rewitalizacil oraz sposóL;

i miejsce składania formulalza zgłoszeniorł.ego, Termin naboru nie moze b_vć krótszy nlż 2I clni od

ogłoszenia intbrrrracji cl naborze. O zachorvaniu terminu decl,duje data wpłylvrr formrtlarza
zgłoszeniowego.
4. Formrrlarz zgłoszerriow,łł. członka Komitetu Rervitalizacji stanowi zalączntk do Zasad
\N\",nlaczal:'i a składu oraz zasad1, d zi ałani a Komi tetu Re rł,ital izacj i.

5" Kanch,dat na członka Korrritetu Rerł,italizacji może zŁoż_vc t},,lko jeden fbrmLrlarz ot"ertou,y i tylko
jakłl przeclstawiciel jednej z grupy podnriotor.l. o ktarl,clr nrowa rv § l r,rst. 2 pkt 3-7.

6. W przvpadku niezgłclszenia się zadnegtr kandydata spośród podmicltów określonyclr w
§ 1 ust. 2 pkt.3-7 Burmistrz N{iasta Kock por,vołuje Konritet Rewitalizacji ił, składzie
odpowiadającym przedstawicielonr podmiotórv określclnyclr r,ł, §§ 1 ust. 2 pkt. 1_2 rv ranrach

maksyrnalrrych iinritórł,.

7. W przl,padku. gdy liczba zgłoszeń złożonych .,v terminie jest większa ad liczby rrriejsc

u,I{omitecie Rewitalizacji. członków l(omitetu Rew,italizacji polvołuje Burnristrz Miasta Kock
spośrod zgłoszonych kandydatólł-.

8. Kadencja Komitetu trlł,a 5 lat i biegnie od dnia powołarria Komitetl"l Rewitalizacji przęz
Burmistrza Miasta Kock.



§3
l. Członkostwo w Komitecie Rerł,italizacji rłygasa:

1)w-przypadku człorrkórł,rł,ynrienionl,clr w,§ 1 ust.2 pkt-l zdniern rozw-iązania. rł.1,-gaśnięcia

stosunku pracy z podnliotami, z ranrierria których zostali pclwołarri do Komitetu Rewitalizacji;
2) w przypac]ku człon}łów wlrrrienion_vch lv § 1 ust. 2 pkt 1 z dnien zakończenia pełnienia

iunkcji w organie, który reprezentują;
3) z drrienr zakończenia kadencji l(omitetu Rerł,italizacji;
4) z dniem zło,żęnta rez5,gnacji Burmistrzowi Miasta l(ock.

2. W przypadku nieusprawiedlilł,ionei nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Konritetu
Rewitaiizacji Burmistrz N{iasta Kock n]oze odrł,ołać członka ze składu Komitetu Ręrvitaiizacji po
uzyskaniu akceptacji co najmniej 51% pozostałych członkólv Konritetu Rervitalizacji.
3. W przypadku ustania członkostwa ktorejkolwiek z osób wchodząc.vclr rv skład Komitetu
Re witaiizacj i. Burni strz M iasta Kock o głasza nabór uzrrpełiliaj ąc_v.

4. Kadencja członka Komitetu Rew-italizacji porvołanego w nabolze trzupełniającym. o który,m

mo\\,a łv ust. 3. upłyn,a wrazz koticem kadencji Komitetu Rewitalizacji, na którą został rv;,-brany.

5, }rlaboru tlzupełniającego trie przeprowadza się. jeżeli terrnirr jego ogłoszenia prz5,padałby

lr, clkresie 9 miesięc,v przed zakończeniem kadencji Komitetr-r Rerł,italizac,ii.

§4
1, t,Tczestnictr,r,,o rv l(omitecie Relvitalizacji ma clraraliter społeczny,, Za udziń w posiedzęrriach

i pracach Komitettr nie przysługtrje vry-nagrodzenie ani clieta.

2. Pierwsze posiedzenie Kclnritetu Rewitalizacji zn,ołuje Btłrnristrz Miasta Kock.
3. Podczas pierwszego posieclzenia Komitetu Rewitalizac.ji członkor.ł,ie wybierają spośrod siębie
Plzewodniczącego i Zastępcę. Pierw,sze posiedzenie Komitetr-r Rer,ł.italizacji do czasy wl,boru
Przewodniczące go prow,adzi naj starszy- rviekiem członek Kom itetu.

4. Wybor Przerł-odrriczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Rervitaiizacji następuie
zrł_,vkłą większością głosórv 1y głosołvaniu jawn__vm spośród człorrków Kclmitetrr Rervitalizac,ji
obecn1,-clr na posiedzerrir,r. prz1,, obecności co najmnie.j połotv,v składu Komitetu Relvitalizacji.
5. Kolejne posiedzenia Konritenl Rerł,italizacji zwołu.je Przerł,odnlczący Komitetu Rewitalizacji iub
u jego zastępstrł,ie Zastępca Przer.vodniczącego Komitettr Rew,italizac.ji.

6. Członkolł,ie Konritetu Rervitalizacii beda porł,iadamiani c-l posieclzeniach Kt,:mitetu Rerilitalizacji
z oclpowiedninr rłl,przedzeniem pisenrnie" telefonicznie lub lł,inny prąjęty ptzęz Konritet
Relvitalizacji sposob. Intbmacje na tt,lnat terminu i nriejsca planorvatrego posiedzenia Komitetu
Ręrvitalizacii. porządek obrad oraz clokunrenty, ktore będa przeclmioteni obrad pow.inny b,vć

przekazyw,ane członkonr Komitetu Rewitalizacji na 5 clni roboczych przed zaplanor.van5rm

tertlr inctn ptrsiedzellia,

§5
i . Przeu,odnicząc1, Komitetu Rew-ital izacj i :

l ) zrł,oł uj e posiedzen i a Ko rnitetu Rewi talizac.j i ;

2) trstala porząclek i ternlin obrad:

3) kieruje pracami Konritetu Reivitalizacji;
4) reprezerrtuie Komitet Rervitalizacji na ze\Ą,nątrz.

2, l*V pracach Konritetrł mogą brać uclział osoby spoza jego grona (przetlstaw,icielę różnych
środolł,isk oraz specialiści z zakresu działań pcrdejnrowan,vclr na cbszarze objętym procesanri



Tewitalizac.ii) zaproszenl przez Przerł,odniczącego. jego Zastępcę. Zaproszeni goście uczestnicza
rł,posieclzeniach z głosem cloradcz_vm bez prarva dc głosowania.
3. Komitet Rewitalizacji zajmuje stanorvisko rł.spfau,ach lv formie uchwały" podejmowane.i

r,v głosowaniu jar,ł,nl,nr, zwykłą większością głosów członków obecnych i uprawnionych clo

głosor,ł,ania. lv obecności ccl najmnie.j połowy składu Konritetu Rewitalizacji.
4. Zkażdego posiedzenia sporządzany jest protokół i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.

§ó
1. Posiedzenia Komitetrt Rewitaliz,acji odbyrva.ją się nie rzadziei niż raz na rok zinicjatyrv,v

Przervodniczą§ego. bądz.jego Zastępcy.
2. .Teśli zaclrodzi koniecznośc Przewodrricząc1,- lrrb .iego Zastępca moze zrvołać dodatkorve
posiedzenie Komitetu Rewitalizacii na pisemrry wniosek co najnrniej .iednej trzeciej członków
Komitetu Rewitalizacji lub na r.ł,niosek Burmistrza Miasta Kock.
3. Posiedzeniom Komitetu Rer,vitalizacji przew,odnicz1, Przer,vodni czącyJ a w razię jego
nieobecności j ego Zastępca.
4" I(omitet Rewitalizac.ji na podstar.ł,ie rrchrvał1,- moze wprowaclzić pod obracly spfawy
nie zrrajdujące się w polządku obrad.

5. Na początku kazdego posiedzenia mttsi zostac zatwiętdzan,v porządek obrad.



Załącznlk da Zasad wyznaczania składu oraz zasad dzińania Komitętu Rewitalizacji,

Fo rm u la rz zgloszen iowy czlo n ka Ko m itetu Rewitalizacj i

I) a ne o s o bylp o dmiotu zgłaszająee go ka n dyd ata

Nazwa podrniotLr/irnię i rlazrł,isko

Fornla pra\Ąlla

Adręs podmiotu/adres zamięszkania

Nr teletbnu

Adres mailorłl

Imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Reł.italnacji

imię inazrłisko

Adręs zamięszkania

Adres do korespotlclencji

Nr telefonu

Adres mailowy

uzasadnienie czlonko§twa w komitecie



O świadczenie kandyd ata na członka Komitetu Rew italizacj i

Ja, nizej podpisan.v(a) ... .

oświadczam, ze:

1) wyrazam zgodę na kalrdydowanie na członka Komitetu Rerł,italizacji:
2) \Ąyrazam zgoclę na przetlł,arzani,e moich danyclr osoborv_vclr do celór,v naboru i działania

rv Komitecie Rewitalizacjł ptzez |Jrząd Miejski rv Kocku" r.v tym unieszczęnie na stronie
intemetowe.i oraz BlP Urzędu N{iejskiego w Kockrr nrojego imierria. nazrviska" naz\ry
i intormac.ii o dotychczasowei działalności reprezento\ł,anęgo ptzęze mnie podmiotu.

X,lie.jscov,ość Cz.y,telny podpis"

* Poclpis osobv tłpov,ażnion.ej do skłądun.ia o§viądczeń.w imiełlill prldnliatu.


