Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na
członków Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) w związku z uchwałą nr 800 Rady
Miasta Konina z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina.
Prezydent Miasta Konina
ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Komitet Rewitalizacji Miasta Konina, jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezydenta Miasta Konina w zakresie rewitalizacji. Stanowi forum współpracy
i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia, oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Konina (GPR).
Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania
W Komitecie zasiadać będzie nie mniej niż 9 członków reprezentujących różne
środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji:


nie mniej niż 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych lub grup
nieformalnych prowadzących działalność społeczną m.in. w obszarze
rewitalizacji,



nie mniej niż 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na obszarze rewitalizacji,



nie mniej niż 1 przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru
rewitalizacji,



nie mniej niż 1 przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych
nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi
się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, społecznych inicjatyw
mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego (z wyłączeniem
wspólnot mieszkaniowych),



nie mniej niż 1 mieszkaniec obszaru rewitalizacji,



nie mniej niż 1 mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji.

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:


nie mniej niż 1 przedstawiciel Rady Miasta Konina, wskazanych przez
Przewodniczącego Rady Miasta,



nie mniej niż 1 przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Koninie, którego zadania
dotyczą m.in. rewitalizacji, wskazanych przez Prezydenta Miasta Konina



nie mniej niż 1 przedstawiciel jednostek organizacyjnych, zakładów
budżetowych lub gminnych osób prawnych, wskazanych przez Prezydenta
Miasta Konina (w przypadku gminnych osób prawnych w uzgodnieniu
z zarządem).

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwać od dnia 21
października do dnia 8 listopada 2022 roku.
Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez
czytelne wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” oraz dostarczenie go w jeden
z wybranych sposobów:


drogą

elektroniczną

w

formie

skanu

na

adres

e-mail:

rewitalizacja@konin.um.gov.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków
Komitetu Rewitalizacji" lub


drogą korespondencyjną na adres Wydział Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta
Konina, Plac Wolności 1 62-500 Konin, z dopiskiem: „Nabór na członków
Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub



bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Inwestycji, ul. 3 Maja 21, pok. 14
w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami niepodpisany czytelnie imieniem
i nazwiskiem, złożony w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie
wyznaczonego powyżej terminu pozostanie bez rozpatrzenia.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie w terminie
od 21.10.2022 r. do 08.11.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Miasta Konina – www.konin.pl oraz na stronie internetowej
dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl.
Prezydent Miasta Konina
/-/ Piotr Korytkowski

