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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza 

Nr 460/16 z dnia 07 listopada 2016 

Regulamin Komitetu Rewitalizacji 

Rozdział 1 

Zadania Komitetu Rewitalizacji 

§1 

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem wspiera działania Burmistrza Parczewa w obszarze 

rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje 

funkcje opiniodawczo - doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji oraz monitoringu i oceny skuteczności działań procesu rewitalizacji w gminie 

Parczew. 

2. Komitet reprezentuje lokalne środowiska oraz mieszkańców gminy Parczew w tym przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe oraz inne grupy interesariuszy. 

3. Komitet nie stanowi organu gminy. 

4. Komitet to podmiot, który nie dysponuje żadnymi uprawnieniami władczymi. 

1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań odnoszących się 

do rewitalizacji na terenie gminy Parczew. 

2. Na forum Komitetu możliwe jest prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, 

sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. 

1. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Parczewa w drodze Zarządzenia spośród osób, które zgłosiły 

chęć przystąpienia do Komitetu zgodnie z § 3 ust.4. 

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do prac w Komitecie, niż wskazuje § 3 ust. 3, 

wybór członków Komitetu następuje w drodze losowania niejawnego w poszczególnych grupach 

wskazanych w § 3 ust. 3, z którego sporządzany jest protokół podlegający ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty w gminie. 

3. Komitet liczy nie mniej niż 10 członków i nie więcej niż 15 członków, którzy pełnią funkcje społeczne. 

Do składu Komitetu wchodzi: 

1) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego działających na obszarze gminy Parczew; 

§2 

Rozdział 2 

Organizacja i tryb pracy Komitetu 

§3. 
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2) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy Parczew; 

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych społecznie 

działających na obszarze gminy Parczew; 

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów działających w sektorze kultury, turystyki, sportu 

na obszarze gminy Parczew; 

5) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów działających w sektorze funkcjonalno-przestrzennym 

i technicznym gminy Parczew; 

6) nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Parczewie. 

4. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór 

stanowi załącznik do Regulaminu. 

5. Informacja o naborze członków do Komitetu udostępniona będzie publicznie na stronie 

www.rewitalizacja.parczew.com 

6. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji określonego w dokumencie 

dotyczącym programu rewitalizacji przyjętym przez Radę Miejską. 

7. W trakcie kadencji Komitetu Burmistrz Parczewa może odwołać obecnego członka Komitetu 

lub powołać nowego z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 3 ust. 3: 

1) z inicjatywy mieszkańców; 

2) na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu; 

3) z inicjatywy własnej wyłącznie w przypadku, gdy Przewodniczący Komitetu oraz Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu utracili funkcję społeczną, o której mowa w § 3 ust. 3: pkt. 6), na podstawie 

której zostali powołani do składu Komitetu. 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Parczewa. 

2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu. 

3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu, Zastępca Przewodniczącego Komitetu 

oraz Sekretarz Komitetu. 

4. Wybór Prezydium Komitetu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród 

wszystkich obecnych członków Komitetu przy spełnieniu kworum. 

5. Spełnienie kworum wymaga obecności, podczas głosowania, co najmniej połowy liczby członków 

Komitetu. 

1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu. 

§4. 

§5. 
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2. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu przedstawicieli organów, instytucji 

i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie; 

3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym: 

a) ustala porządek i termin obrad Komitetu oraz powiadamia członków Komitetu oraz inne zaproszone 

osoby o terminie i tematyce posiedzenia; 

b) przewodniczy obradom Komitetu; 

c) reprezentuje Komitet; 

e) inicjuje i organizuje prace Komitetu. 

§6. 

1. Do czasu przyjęcia uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się 

minimum 2 posiedzenia Komitetu, po tym okresie posiedzenia odbywają się co najmniej jeden raz w roku. 

2. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, telefonicznie lub 

w inny przyjęty przez Komitet sposób. 

3. Sekretarz Komitetu sporządza każdorazowo protokół oraz listę obecności z posiedzeń Komitetu. 

4. Komitet zajmuje swoje stanowisko w drodze głosowania zwykłą większością głosów członków Komitetu 

przy spełnieniu kworum, przekazuje je w formie pisemnej Burmistrzowi bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele gminnych 

jednostek organizacyjnych, w tym gminnych jednostek osób prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu 

jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Burmistrza. 

§7. 

1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 

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

§8. 

Obsługę Komitetu zapewnia Referat Promocji i Rozwoju. Do jego zadań należy w szczególności: 

1) zapewnienie miejsca spotkań Komitetu, 

2) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu, 

3) archiwizacja dokumentów Komitetu. 

§9. 

Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownego zarządzenia Burmistrza Parczewa. 
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