WÓJT GMINY 8WILCZA
woj. podkarpackie
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą
przyjętą Uchwałą nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza.
Komitet Rewitalizacji Gminy Świlcza
1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem wspiera działania Wójta Gminy Świlcza w
obszarze rewitalizacji, stanowi forum
a

także

współpracy

i dialogu interesariuszy z organami gminy,

sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach

związanych

z opracowaniem i

wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025, oraz oceną

przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie.
2. Komitet reprezentuje lokalne

środowiska

gospodarcze, naukowe,

mieszkańców

Gminy

Świlcza, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

3. Komitet uprawniony jest do

wyrażania

opinii oraz podejmowania inicjatyw i

rozwiązań

odnoszących się do rewitalizacji Gminy Świlcza.

4. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów
zarządzeń

uchwał

Rady Gminy i

Wójta związanych z rewitalizacją.

5. Kadencja Komitetu trwa do czasu

zakończenia

procesu rewitalizacji w latach 2015-2025,

którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z Realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025.

Zasady naboru członków Komitetu Rewit alizacji Gminy Świlcza
1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Świlcza w drodze Zarządzenia spośród osób,
które

zgłosiły chęć przystąpienia

2. Komitet liczy nie mniej

niż

do Komitetu zgodnie z ust. 2 pkt 1-5.
10

członków.

W

skład

Komitetu

wchodzą wyłącznie

osoby

fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Świlcza, będące
przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1) 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Świlcza i jednostek organizacyjnych wskazanych przez
Wójta,
2) 2 przedstawicieli Rady Gminy Świlcza wskazanych przez Radę Gminy,
3) 1 przedstawiciel podm iotów prywatnych
obszarze zdegradowanym),

(prowadzących działalność gospodarczą

na

4) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Świlcza,
5) nie więcej niż 2 mieszkańców Gminy Świlcza, innych niż wymienieni w pkt. 1-4 i nie
reprezentujących jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza,

3. Kandydatura na
przesłanego

"Nabór na

członka

Komitetu rozpatrywana jest na podstawie pisemnego

zgłoszenia,

w formie skanu na adres ug.swilcza@intertele.pl - w tytule e-maila

członków

Komitetu Rewitalizacji",

przesłanego pocztą

lub

złożonego

w

wpisując
Urzędzie

Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu - z
dopiskiem "Nabór na

członków

Komitetu Rewitalizacji".

członków

4. Informacja o naborze

do Komitetu

udostępniona będzie

publicznie na stronie

internetowej Gminy Świlcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza, a także
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza,
5. W przypadku

zgłoszenia większej

Rewitalizacji Wójt Gminy

może

liczby kandydatów

zasięgnąć

niż skład

docelowy Komitetu

opinii Rady Gminy lub

podjąć

decyzje

samodzielnie.
6. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
7. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie

przysługuje

wynagrodzenie.

8. Osobą do kontaktu w sprawie naboru Pani Edyta Goclon tel. 17 8670 134
Termin naboru członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza
Nabór kandydatów na

członków

Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 19.07.02.2017 r. do

dnia 02.08.2017 r.

Formularze
formie

niż

zgłoszeniowe

w podanym

niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

poniżej

wzorze formularza lub

przesłane

po

złożone

upływie

w innej

wyznaczone

terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki :

1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
3. Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy
Świlcza

