
1 
 

Załącznik do uchwały nr XXVIII/177/17 

Rady Gminy Kuźnica 

z dnia 27 listopada 2017 roku 

 

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI GMINY KUŹNICA 

 

I. Komitet Rewitalizacji Gminy Kuźnica 

1. Komitet Rewitalizacji Gminy Kuźnica, zwany dalej Komitetem wspiera działania 

Wójta Gminy Kuźnica w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze 

w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Kuźnica na lata 2016-2026 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie 

Kuźnica.  

2. Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Kuźnica, lokalne środowiska gospodarcze, 

organizacje pozarządowe oraz inne grupy. 

3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw 

i rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Kuźnica. 

 

II. Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

 

1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Kuźnica w drodze zarządzenia spośród 

osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu.  

2. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji do 2026 roku, 

którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026, za którego powstanie 

odpowiada Przewodniczący Komitetu. 

3. Komitet liczy nie więcej niż 17 przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji, w tym:   

a) nie więcej niż 4 przedstawicieli Gminy Kuźnica i jednostek organizacyjnych 

wskazanych przez Wójta Gminy Kuźnica, 

b) nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Gminy Kuźnica wskazanych przez Radę 

Gminy Kuźnica, 

c) nie więcej niż 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, 

użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 
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d) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić na obszarze Gminy Kuźnica działalność gospodarczą, 

e) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić na obszarze Gminy Kuźnica działalność społeczną, w tym organizacje 

pozarządowych i grupy nieformalne,  

f) nie więcej niż 1 podmiot, inny niż wymieniony w lit. b), realizujący na obszarze 

rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

g) nie więcej niż 2 mieszkańców gminy niezaliczających się do żadnych z wyżej 

wymienionych  przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji z lit. a) - f).  

4. Członkostwo osób będących przedstawicielami podmiotów wymienionych w pkt. 3 lit. 

a) - b) ustaje z momentem zakończenia pełnienia przez nich funkcji w organach, lub 

ustaniem stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt. 3 lit. a) – b). 

5. Członkowie Komitetu określeni w pkt. 3 lit. c) – g) wybierani są w drodze otwartego  

naboru. 

6. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w pkt. 5, Wójt Gminy Kuźnica zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kuźnica, na stronie internetowej 

gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica. 

7. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza 

zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem do regulaminu. 

8. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów określonych 

w pkt. 3 lit. c) – g) Wójt Gminy Kuźnica powołuje Komitet w składzie 

odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wskazanych w pkt. 3 lit. a) – b). 

9. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu zgłoszonych w ramach 

poszczególnych kategorii interesariuszy określonych w pkt. 3 lit. c) – g) przekroczy 

limit miejsc określonych w pkt. 3 lit. c) – g) o wyborze na członka Komitetu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

10. Przedstawiciele podmiotów wskazanych w pkt. 3 lit. c) – g) mogą zgłaszać się także w 

trakcie trwania kadencji Komitetu, przesyłając zgłoszenia zgodnie z procedurą 

określoną w pkt. 5-6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Wójt Gminy Kuźnica może powołać 

przedstawicieli interesariuszy wskazanych w pkt. 3 lit. c) – g) w ramach limitów 

określonych dla poszczególnych grup interesariuszy, na czas pozostały do końca 

kadencji Komitetu.  
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11. 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. 

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

przedkłada stosowną rezygnację Wójtowi Gminy Kuźnica, który powołuje na jego 

miejsce nowego członka Komitetu zgodnie z procedurą określoną powyżej. 

Kandydata (kandydatów) do objęcia funkcji w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym 

wskazuje ten podmiot spośród wskazanych w pkt. 3, którego przedstawicielem był 

członek Komitetu, który zrezygnował. 

13. Kadencja członka Komitetu ustaje z momentem jego śmierci oraz zgodnie z pkt. 4. 

W celu uzupełnienia składu Komitetu stosuje się w tym przypadku procedurę opisaną 

w pkt. 12.  

 

III. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kuźnica 

 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy Kuźnica. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu członkowie wybierają z pośród siebie 

Przewodniczącego Komitetu i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu. Procedurę 

wyboru prowadzi najstarszy wiekiem członek Komitetu.  

3. Wybór Przewodniczącego Komitetu i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu następuje 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu 

obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Komitetu.  

4. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu.  

5. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu według potrzeb, w tym: 

a) ustala porządek, termin i miejsce obrad Komitetu, w porozumieniu z Wójtem,  

b) przewodniczy obradom Komitetu,  

c) reprezentuje Komitet,  

d) zaprasza na posiedzenia Komitetu, w porozumieniu z Wójtem, przedstawicieli 

organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie, 

e) inicjuje i organizuje prace Komitetu. 

6. Posiedzenia Komitetu zwoływane są również na wniosek Wójta Gminy Kuźnica. 

7. Komitet opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026, co najmniej raz na 3 lata. 



4 
 

8. Komitet podejmuje decyzję w drodze wspólnego stanowiska wyrażonego w formie 

opinii.  

9. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 

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

11. Wójt Gminy Kuźnica może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.  

12. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, 

telefonicznie lub w inny przyjęty przez Komitet sposób. Informacje na temat terminu 

i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz dokumenty, które będą 

przedmiotem obrad powinny być przekazywane członkom Komitetu co najmniej na 5 

dni roboczych przed zaplanowanym terminem posiedzenia. 

13. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie 

ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu podpisywany przez 

Przewodniczący, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego 

Komitetu. Protokół sporządzony jest do 7 dni roboczych od dnia posiedzenia. 

Każdorazowo sporządzana jest lista obecności z posiedzenia.  

14. Obsługę Komitetu zapewniają pracownicy Urzędu Gminy Kuźnica wskazani przez 

Wójta Gminy Kuźnica. Do zadań należy w szczególności:  

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu, 

b) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie 

i tematyce posiedzenia, 

c) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu, 

d) archiwizacja dokumentów Komitetu. 

15. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Kuźnica wymagają stosownej 

uchwały Rady Gminy Kuźnica.  
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