
PROJEKT 
Uchwała Nr ..............

Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia ............. 2016 r.

w sprawie: zasad powoływania i działania Komitetu ds. Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka

Na podstawie art. 7, ust. 1-3  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2015 r., poz. 1777 z późn. zm)

Rada Miejska  w Wieliczce 
uchwala, co następuje:

§ 1

Komitet  ds.  Rewitalizacji  stanowi  forum  współpracy  i  dialogu  interesariuszy  z  organami  gminy
w sprawach  dotyczących  przygotowania,  prowadzenia  i  oceny  rewitalizacji  oraz  pełni  funkcje
opiniującą i doradczą dla Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w obszarze rewitalizacji.

§ 2

1. W skład Komitetu ds.  Rewitalizacji  wchodzą interesariusze reprezentujący trzy sektory:  sektor
społeczny  (w  tym  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  grup  mieszkańców,  wspólnot
mieszkaniowych),  sektor  gospodarczy  (w  tym  przedstawiciele  samorządów  gospodarczych,
pracodawców i pracowników) oraz sektor publiczny. Każdy z sektorów musi być reprezentowany
w składzie Komitetu, przy czym reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż
50% składu Komitetu, a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie mniej niż 20%
każdy, składu Komitetu. Skład Komitetu liczy łącznie minimum 5 osób a maksymalnie 9 osób.

§ 3

1. Komitet ds. Rewitalizacji jest powoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w drodze
zarządzenia  niezwłocznie  po  podjęciu  przez  Radę  Miejską  w  Wieliczce  Gminnego  Programu
Rewitalizacji Gminy Wieliczka  na lata 2016 – 2023.

2. Kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji mogą zgłaszać: Burmistrz Miasta i Gminy
Wieliczka,  Rada  Miejska  w  Wieliczce,  grupa  minimum  15-tu  mieszkańców,  wspólnota
mieszkaniowa, organizacja pozarządowa, przedstawiciele pracodawców. 

3. Spośród  zaproponowanych  kandydatów  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wieliczka  powołuje  skład
Komitetu ds. Rewitalizacji.

4. W  przypadku  zgłoszenia  większej  liczby  kandydatów  niż  skład  docelowy  Komitetu  ds.
Rewitalizacji  Burmistrz  może  zasięgnąć  opinii  Rady  Miejskiej  w  Wieliczce  lub  podjąć
decyzje samodzielnie, przy uwzględnieniu reprezentacji wszystkich trzech sektorów o których
mowa w § 2. 

§ 4

Obsługę organizacyjną Komitetu ds. Rewitalizacji zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.



§ 5

1. Komitet ds. Rewitalizacji zwoływany jest na wniosek Burmistrza lub na wniosek minimum 1/3
składu członków Komitetu ds. Rewitalizacji.

2. Posiedzenie  Komitetu ds.  Rewitalizacji  musi  zostać  zwołane minimum raz w roku.  W ramach
posiedzenia  Komitet  ds.  Rewitalizacji  konsultuje  ujęte  w sprawozdaniu  z  realizacji  Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Wieliczka na lata 2016 – 2023 wyniki monitoringu, rekomendacje
oraz listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

§ 6

Komitet ds. Rewitalizacji, uchwala swoje opinie i stanowiska w drodze jawnego głosowania zwykłą
większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  członków  Komitetu.   W przypadku,  gdy
Komitet  ds.  Rewitalizacji  uchwala   stanowisko  lub  opinie   przedstawiciele  gminnych  jednostek
organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono
projektów dokumentów,  których opracowanie jest zadaniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
r.,  poz.  1777  z  późn.  zm)  istnieje  konieczność  ustalenia  zasad  powoływania  i  działania
Komitetu  ds.  Rewitalizacji  dla  Miasta  Wieliczka   Jednym  z  elementów  partycypacji
społecznej  obejmującej  przygotowanie,  prowadzenie  i  ocenę  rewitalizacji  w  sposób
zapewniający  udział  interesariuszy  jest  powołanie  Komitetu  Rewitalizacji.  Zgodnie  z
zapisami ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miejska.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
funkcję  opiniodawczo-doradczą  Burmistrza.  Zgodnie  z  definicją  określoną  w  ustawie
o rewitalizacji (art. 2 ust. 2) interesariuszami są przede wszystkim:

1) mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczyści
nieruchomości  i  podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi  się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy
działalność gospodarczą;
4) podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.


