Skała, dn. 19 lutego 2019 r.
BR.042.3.34.4.2019.DB

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE CZŁONKÓW
DO KOMITETU ds. REWITALIZACJI GMINY SKAŁA
NA LATA 2017-2023
Burmistrz Miasta i Gminy Skała, działając zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą
Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji, ogłasza uzupełniający
nabór członków do Komitetu ds. Rewitalizacji Gminy Skała mający na celu wyłonienie:

3 przedstawicieli sektora publicznego
1. Komitet ds. Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniującą i doradczą dla Burmistrza Miasta i Gminy
Skała w obszarze rewitalizacji.
2. W skład Komitetu ds. Rewitalizacji wchodzą interesariusze reprezentujący trzy
sektory: sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup
mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych), sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele
samorządów gospodarczych, pracodawców i pracowników) oraz sektor publiczny.
Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie Komitetu, przy czym
reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu
Komitetu, a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie mniej niż 20%
każdy, składu Komitetu.
3. Skład Komitetu liczy łącznie minimum 5 osób, a maksymalnie 9 osób.
4. Kandydatów na członków Komitetu ds. Rewitalizacji mogą zgłaszać:
- Burmistrz Miasta i Gminy Skała
- Rada Miejska
- grupa minimum 15-tu mieszkańców
- organizacja pozarządowa
- przedstawiciele pracodawców
5. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach
i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za
utracone zarobki.
6. Szczegółowe zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
ds. Rewitalizacji określa Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia
13 marca 2017 r.
7. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Skała trwa
od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

8. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej
„Deklaracji członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Skała”.
9. Deklaracje należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Komitetu
Rewitalizacji” na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek
29, parter, pokój 0 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do
Urzędu) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała
z dopiskiem „Nabór do Komitetu Rewitalizacji”.
10. Złożone deklaracje nie podlegają późniejszemu uzupełnianiu lub zwrotowi.
11. Deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem
(tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka
Komitetu), złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie
wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
12. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta
i Gminy Skała. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu
Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skała zgodnie z limitami
osobowymi określonymi w Uchwale Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Skale
z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu ds. Rewitalizacji.
Osoba do kontaktu w sprawach naboru:
p. Dorota Buczek, Operator ds. Rewitalizacji, Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel. 12 380 51 15, integracja@skala.pl

Załączniki:
1/ Deklaracja członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Skała (wzór)
2/ Lista mieszkańców (wzór)
3/Uchwała Nr XXXII/236/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.
4/ Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dn. 18.10.2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu ds. Rewitalizacji Gminy Skała na lata
2017-2023.
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