
Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 0050…..2017 

Wójta Gminy Załuski z dnia………. 

„Projekt”  

UCHWAŁA NR ............ 

Rady Gminy w Załuskach 

z dnia ………… 2017 r. 

 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  

Komitetu Rewitalizacji 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 poz. 1875), w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), w związku z uchwałą Rada Gminy Załuski Nr 

209/XLI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2017-

2020”, Rady Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dążąc do zapewnienia aktywnego uczestnictwa interesariuszy w procesie rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych Gminy Załuski upoważnia się Wójta Gminy Załuski do powołania 

Komitetu Rewitalizacji na zasadach przyjętych w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, 

będącym załącznikiem do niniejszej Uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 0050…..2017 

Wójta Gminy Załuski z dnia………. 

 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Rady Gminy Załuski z dnia ………… 2017 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji 

 

W dniu 20 września 2017 roku Rada Gminy Załuski Uchwałą Nr 209/XLI/2017  

przyjęła „Program rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2017-2020”.  

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z kluczowych i obligatoryjnych etapów 

przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 r. (Dz. U. 2017, poz.1023) określenie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji należy do kompetencji Rady Gminy.  Rada Gminy 

w drodze uchwały w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia  uchwalenia 

programu rewitalizacji uchwala zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji.  

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest elementem partycypacji społecznej obejmującej 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji 

stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 

dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom społecznym w dniach od 

22.11.2017r. – 22.12.2017 r. 

Formami konsultacji społecznych było: 

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zgłaszania 

uwag, zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) ankiety konsultacyjne i zbieranie uwag ustnych. 

 

W trakcie konsultacji zebrano….. uwag. 

Uwagi zebrane podczas konsultacji społecznych uwzględniono/nieuwzględniono w uchwale. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: A. Ślubowska 


