Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/413/2017
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 28 czerwca 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU REWITALIZACJI
Rozdział 1. Zadania Komitetu Rewitalizacji
§ 1. 1. Komitet Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański (zwany dalej Komitetem) stanowi
forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących
przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą Prezydenta Miasta Starogard Gdański (zwanego dalej Prezydentem), w sprawach
dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata
2017-2025 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu
procesu rewitalizacji.
2. Komitet składa się z reprezentantów różnych środowisk: mieszkańców, lokalnego
samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych.
§ 2. 1. Komitet jest uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i
rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Miasta Starogard Gdański.
2. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i
zarządzeń Prezydenta związanych z rewitalizacją.
Rozdział 2. Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji
§ 3. 1. Komitet liczy nie więcej niż 20 członków, w tym:
1) nie więcej niż 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych wskazanych
przez Prezydenta,
2) nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady Miasta,
3) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego Miasta Starogard Gdański,
4) nie więcej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze
Miasta Starogard Gdański,
5) nie więcej niż 2 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zrzeszenia właścicieli
nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji,
6) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców Miasta Starogard Gdański, innych niż
wymienieni w pkt. 1-5.
2. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia,
którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Członków Komitetu powołuje Prezydent w drodze Zarządzenia spośród osób, które
zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do prac w Komitecie, niż wskazuje
ust. 1, Prezydent zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wskażą
spośród siebie kandydatów na członków Komitetu. Z przebiegu spotkania sporządza się
protokół, który podpisują wszyscy obecni.

5. W przypadku zgłoszenia mniejszej niż maksymalna liczby kandydatów dla kategorii
wymienionych w ust. 1 pkt 1-5, dopuszcza się możliwość odpowiedniego zwiększenia liczby
kandydatów wymienionych w ust. 1 pkt 6.
6. W trakcie kadencji Komitetu Prezydent odwołuje obecnego członka Komitetu lub powołuje
nowego z uwzględnieniem zapisów zawartych w ust. 1:
1) z inicjatywy mieszkańców - po akceptacji Komitetu Rewitalizacji,
2) na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu,
3) z inicjatywy własnej, w przypadku, gdy utracili funkcję społeczną o której mowa w
ust.1, na podstawie której zostali powołani do składu Komitetu.
§ 4. Działalność Komitetu upływa wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025.
Rozdział 3. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji
§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Prezydent.
2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego następuje zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.
4. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, kieruje pracami Komitetu oraz
reprezentuje Komitet na zewnątrz
§ 6. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół
roku.
2. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie,
telefonicznie lub w inny przyjęty przez Komitet sposób.
3. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół i każdorazowo sporządzana jest lista
obecności.
4. Komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu, tj. uzgodnienia wspólnego stanowiska
lub zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności przynajmniej połowy członków
Komitetu.
5. 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 Prezydenta.
6. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego członka Komitetu zostaje on
wyłączony z podejmowania decyzji - w zakresie, którego ten konflikt interesów dotyczy.
§ 7. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach
Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
§ 8. 1. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Wydział Planowania i Urbanistyki.
2. Do zadań wydziału należy w szczególności:
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.
§ 9. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji następują w drodze uchwały Rady Miasta.

Załącznik do Regulaminu
Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy
na członka Komitetu Rewitalizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025
1. Imię i nazwisko kandydata

2. Adres i dane kontaktowe kandydata
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon
3. Kategoria*
Urząd Miasta i jednostki organizacyjne
Rada Miasta
Środowiska gospodarcze
Organizacje pozarządowe
Wspólnoty mieszkaniowe, zrzeszenia właścicieli nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe
Przedstawiciele mieszkańców
* należy zaznaczyć właściwą

4. Oświadczenie kandydata
1. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się:
1) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,
2) przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz
przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025.
3) zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu
Rewitalizacji,
4) ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania
decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.
2. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd
Miasta Starogard Gdański, w tym umieszczenie na stronie internetowej mojego imienia, nazwiska
i nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu
………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

5. Uzasadnienie kandydatury:

