
 

OGŁOSZENIE  

o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji  

 

Wójt Gminy Medyka  zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLVIII/325/17 Rady Gminy Medyka  
z dnia 3 listopada 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2017·2023 ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy 

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta 

Gminy. Komitet powołuje Wójt Gminy Medyka  w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka , tj. do końca 2023 r.  

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI 

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.  

2. Komitet liczy nie mniej niż 6 i nie więcej niż 18 członków, w tym:  

1)  nie więcej niż 2 mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Medyka,        

2) nie więcej niż 1 właściciela lub użytkownika wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji,  

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli z podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się w obszarze rewitalizacji  
    (tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe),  

4) nie więcej niż 2 mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji,  

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze  Gminy Medyka 
     działalność gospodarczą,  

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność  
     społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli Wójta Gminy Medyka,  

8) nie więcej niż 1 przedstawiciela jednostek organizacyjnych Gminy Medyka,  

9) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Medyka.  

10) nie więcej niż 1 przedstawiciel realizujący na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa 

3.Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy za wyjątkiem pkt.7. 

 W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna liczba miejsc w Komitecie decydować będzie kolejność   

 zgłoszeń. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje  

 wynagrodzenie ani dieta.  

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI  

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.  
Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. za pomocą deklaracji, której 

wzór dostępny jest na stronie internetowej w zakładkach: .Aktualności" i "Odnawiamy Gminę Medyka" oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy.  

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:  

a. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Medyce, Medyka 288, 37-732 Medyka,  

b. bezpośrednio do Urzędu Gminy Medyka pokój nr 43 w godzinach pracy, tj. poniedziałek - piątek 7:00 -15:00,  

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:  
 z datą wpływu przed 16 listopada br. oraz po 30 listopada. br.,  
 niepodpisane,  
 przesłane w innej formie niż deklaracja.  

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  


