Projekt
Załącznik do Uchwały nr ……/…../2020
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia ………. 2020 r.

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś
§ 1.

Zadania Komitetu Rewitalizacji
1. Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Wielka Wieś w obszarze rewitalizacji,
stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje
opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących przygotowania, opracowania i wdrażania Programu
Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś oraz ocenę przebiegu procesu rewitalizacji.
2. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, tj. mieszkańców Gminy, organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych Gminy oraz
innych grup społecznych.
3. Komitet uprawniony jest do monitorowania i ewaluacji oraz podejmowania inicjatyw związanych
z rewitalizacją w Gminie Wielka Wieś.

§ 2.

Organizacja i tryb pracy
1.

Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Wielka Wieś w drodze zarządzenia.

2. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłącznie przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji
zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1398.
3.
a)
b)
c)

Komitet Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś liczy nie więcej niż 15 Członków, w tym:
nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Gminy Wielka Wieś,
nie więcej niż 3 przedstawicieli rad sołeckich Gminy Wielka Wieś,
nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Wielka Wieś, nie będących członkami
stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy,
d) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Wielka Wieś
działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych,
e) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy działalność
gospodarczą,
f) nie więcej niż 3 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Istnieje możliwość bycia przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy wskazanych
w § 3, ust. 4, w przypadku pełnienia funkcji w dwóch lub w wielu z nich równocześnie.

5. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Informacja o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji udostępniona będzie publicznie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl oraz na stronie BIP
Gminy Wielka Wieś. Informacja będzie określała:
a) termin naboru nie krótszy niż 14 dni,
b) sposób i miejsce składania deklaracji,
c) wzór deklaracji.
7. Kadencja Komitetu Rewitalizacji jest równa z czasem obowiązywania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2026.
8. Podczas kadencji Komitetu Rewitalizacji Wójt Gminy Wielka Wieś może odwołać obecnego
członka lub powołać nowego członka Komitetu Rewitalizacji z uwzględnieniem zapisów z § 2,
ust. 3 niniejszego Regulaminu:
a) na wniosek Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji,
b) w wyniku osobistej rezygnacji złożonej na piśmie.
9. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.wielka-wies.pl oraz na stronie BIP Gminy Wielka Wieś.

§ 3.

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji oraz sposób zajmowania stanowisk
1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Wójt Gminy Wielka Wieś.
2. Na pierwszym posiedzeniu obecni członkowie Komitetu Rewitalizacji wybierają z pośród
swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
3. Wybór Prezydium Komitetu następuje w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów
spośród powołanych członków Komitetu, przy wymaganej obecności przynajmniej połowy
członków Komitetu.
4. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego Komitetu.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Do zadań Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji należy:
Przewodniczenie posiedzeniom Komitetu,
Przygotowywanie porządku posiedzeń,
Wyznaczanie miejsca i terminu posiedzeń,
Zawiadamianie członków Komitetu o miejscu i terminie posiedzeń,
Podpisywanie Uchwał Komitetu Rewitalizacji i protokołów posiedzeń.

6. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
7. Członkowie Komitetu o terminie , miejscu oraz porządku obrad będą powiadamiani co najmniej
na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia w formie przyjętej przez Komitet.
8. Komitet zajmuje stanowisko w formie uchwał.
9. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku
równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji.

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji sporządza się protokół, który zawiera:
datę i miejsce posiedzenia,
listę obecnych członków Komitetu Rewitalizacji,
przyjęty porządek obrad,
podjęte uchwały,
ustalenia oraz wnioski.

11. Protokół z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca
Przewodniczącego.
12. Komitet, poza zwoływanymi spotkaniami może uzgadniać wspólne stanowisko i przekazywać
je w formie pisemnej Wójtowi Gminy Wielka Wieś, przy czym pismo takie musi być podpisane
przez co najmniej 50% członków Komitetu, Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę.

§ 4.
1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu Rewitalizacji zapewnia Wójt Gminy Wielka Wieś
poprzez Urząd Gminy Wielka Wieś.
2. Do obsługi organizacyjnej i technicznej Komitetu Rewitalizacji należy w szczególności:
a) przygotowanie materiałów na posiedzenie Komitetu,
b) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce
posiedzenia,
c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,
d) archiwizacja dokumentacji Komitetu.

§ 5.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, jego członkowie nie otrzymują
wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji.
2. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownej uchwały Rady Gminy Wielka
Wieś.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Projekt
Załącznik nr 1
Do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU REWITALIZACJI GMINY WIELKA WIEŚ

Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
Jestem przedstawicielem (proszę zaznaczyć znakiem „x”):
Rady Gminy Wielka Wieś,
Rady Sołeckiej Gminy Wielka Wieś,
Mieszkańców Gminy Wielka Wieś,
Podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze Gminy Wielka Wieś,
Podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze Gminy Wielka Wieś,
Jednostki organizacyjnej Gminy Wielka Wieś.

Oświadczam, że:

 Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji,
 Zapoznałem(łam) się z “Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy

Wielka Wieś” i zobowiązuje się

do przestrzegania jego zapisów,



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd
Gminy Wielka wieś, w tym umieszczenie na stronie internetowej Gminy Wielka wieś oraz w BIP Urzędu
Gminy Wielka wieś mojego imienia, nazwiska i informacji o nazwie reprezentowanego przeze mnie
podmiotu.

…………………..……………….,

dnia ………………....

…………………..…………………………..…….

Czytelny podpis

Klauzula informacyjna dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Wieś z siedzibą:
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, tel. 12 419 17 01, e-mail: ug@wielka-wies.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym
w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej e-mail: inspektorodo@wielka-wies.pl.
3. Celem zbierania danych osobowych jest przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru
i członkostwa w Komitecie Rewitalizacji.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO na podstawie niżej
wymienionych aktów prawnych: art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1398 z póź. zm.).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich: sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych
osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych
dokonanych przed wycofaniem pozostaje zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w związku z naborem i członkostwem
w Komitecie Rewitalizacji.
8. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w naborze
na członka Komitetu Rewitalizacji oraz późniejsze członkostwo w Komitecie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Dane osobowe udostępnione w celu wzięcia udziału w naborze na członka Komitetu Rewitalizacji,
będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zakończy się proces naboru.
12. Dane osobowe udostępnione przez członków Komitetu Rewitalizacji, będą przechowywane, licząc
od początku roku następującego po roku, w którym wygaśnie Pani/Pana członkostwo w Komitecie
Rewitalizacji, przez czas wynikajacy z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz.553).

…………………..…………………………..…….

Czytelny podpis deklarującego

