
Regulamin Komitetu Rewitalizacji 

Rozdział 1 

Zadania Komitetu 

§ 1. 

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. 

§ 2. 

1. Komitet Rewitalizacyjny w ramach swoich zadań uprawniony jest do wyrażania opinii oraz 

podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Leszno. 

2. Komitet Rewitalizacji uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał 

Rady Gminy i zarządzeń Wójta związanych z zagadnieniem rewitalizacji. 

 

Rozdział 2 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

§ 4. 

1. Członków Komitetu Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Leszno w drodze zarządzenia. 

§ 5. 

1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji 

zgodnie z art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 802 z późn. zm.). 

§ 6. 

1. Komitet Rewitalizacji składa się z najwyżej 15 członków, w tym nie więcej niż: 

a. 3 przedstawicieli Rady Gminy Leszno, 

b. 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, po 1 z każdego 

podobszaru (sołectwo Gawartowa Wola, Leszno Południe, Zaborów), 

c. 1 przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji, 

d. 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie gminy Leszno, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką 

działalność na terenie obszaru rewitalizacji, 

e. 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

f. 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Leszno i jednostek organizacyjnych 

wskazanych przez Wójta. 

2. Członkiem Komitetu Rewitalizacji nie może być: 

a. osoba niepełnoletnia, 

b. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy 

umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw 

publicznych.  



 

§ 7. 

Przedstawiciele interesariuszy wskazani w § 6. Pkt 1 lit. a-e zostaną wybrani w drodze 

otwartej procedury naboru, natomiast przedstawiciele podmiotu wskazanego w § 6. Pkt 1 lit. 

f,  będą wskazani przez Wójta Gminy Leszno. 

 

§ 8. 

1. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa w Komitecie 

Rewitalizacji, niż limity określone dla grup poszczególnych interesariuszy wskazanych w § 6. 

Pkt 1 lit. a-f, Wójt Gminy Leszno zorganizuje spotkanie, podczas którego składający 

deklarację wybiorą spośród zgłoszonych osób członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z 

art.. 7 ust 2 ustawy o rewitalizacji.  

3. W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariusz 

wskazanych w § 6. Pkt 1 lit. a-f. 

4. Informacja o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji udostępniona będzie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Leszno. 

§ 9. 

1. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.  

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

zwrot kosztów podróży. 

3. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa 4 lata od daty powołania.  

4. Na minimum 30 dni przed upływem kadencji Komitetu Rewitalizacji, Wójt Gminy Leszno 

ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji na nową kadencję. Nabór członków 

prowadzony jest każdorazowo na tych samych zasadach.  

 

Rozdział 3 

Tryb pracy oraz obsługa Komitetu 

§ 10. 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje wójt gminy Leszno w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu członkowie wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego i jego Zastępcę. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie 

prowadzi jeden  z członków Komitetu, o którym mowa w § 6. Pkt 1 lit. f wybrany przez Wójta. 

3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu 

Rewitalizacji 

§ 11. 



1. Pracami Komitetu Rewitalizacji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji zwołuje posiedzenia Komitetu, kieruje pracami 

Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.   

3. Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na pół 

roku.  

4. Informacje na temat terminu, miejsca planowanego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji, 

proponowany porządek posiedzenia oraz materiały, które będą przedmiotem obrad powinny 

być przekazane członkom Komitetu na minimum 5 dni przed posiedzeniem. 

5. Z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się 

wszelkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana 

jest lista obecności. 

6. Komitet Rewitalizacji podejmuje decyzje w drodze konsensusu, tj. uzgodnienia wspólnego 

stanowiska lub zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności przynajmniej połowy 

członków Komitetu.  

7. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko w drodze głosowania, 

przedstawiciele gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób 

prawnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów dokumentów, których 

opracowanie jest zadaniem wójta.  

§ 12. 

1. Obsługę organizacyjną prac Komitetu Rewitalizacji zapewnia Wójt Gminy Leszno, w 

ramach której wykonywane są: 

a. obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji, w tym  powiadamianie członków 

Komitetu o terminie i tematyce posiedzenia, 

b. sporządzenie protokołów posiedzeń Komitetu Rewitalizacji, 

c. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu 

Rewitalizacji,  

d. informowanie opinii publicznej o działaniach Komitetu Rewitalizacji.  

 


