Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/2022
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 20.10.2022 roku

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETU
REWITALIZACJI

§1.
1. Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie
z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr 800 Rady Miasta Konina
z dnia 28 września 2022 roku.
2. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą m.in. pełnoletnie osoby, mieszkające w Koninie,
będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, którzy podlegają procedurze
otwartego naboru:
a) nie mniej niż 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych
prowadzących działalność społeczną m.in. w obszarze rewitalizacji,
b) nie mniej niż 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na obszarze rewitalizacji,
c) nie mniej niż 1 przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
d) 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),
e) nie mniej niż 1 mieszkaniec obszaru rewitalizacji,
f) nie mniej niż 1 mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji
§2.
1. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 21 października
do dnia 8 listopada 2022 roku.
2. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez
czytelne wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” oraz dostarczenie go w jeden z
wybranych sposobów:
a) 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
b) 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
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c) bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Inwestycji, ul. 3 Maja 21, pok. 14
w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.
Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej
formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu
pozostaną bez rozpatrzenia.
Dla wszystkich grup interesariuszy obowiązuje 1 wzór formularza wniosku
zgłoszeniowego.
Do „Formularza zgłoszeniowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu, należy dołączyć następujące dokumenty:
a) przedstawiciel organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących
działalność społeczną m.in. w obszarze rewitalizacji - rekomendację co najmniej 2
organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących działalność
społeczną na terenie miasta Konina, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu,
b) przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
rewitalizacji -rekomendację co najmniej 2 podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na obszarze rewitalizacji Miasta Konina, stanowiącą Załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu,
c) przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji - rekomendację
co najmniej 2 zarządów wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
d) przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów
zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze rekomendację co najmniej 2 właścicieli nieruchomości lub użytkowników
wieczystych (z wyłączeniem wspólnot), stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu
e) mieszkaniec obszaru rewitalizacji -listę poparcia podpisaną przez co najmniej 5
pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji z podaniem imienia, nazwiska
oraz adresu zamieszkania, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
f) mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji - listę poparcia podpisaną przez co
najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji z podaniem
imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, stanowiącą Załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
Kandydaci na członków Komitetu, wymienieni w § 2 mogą złożyć tylko jeden
formularz zgłoszeniowy.
W przypadku braków w przedłożonych dokumentach, o których mowa w ust. 5 do
kandydata na członka Komitetu, kierowane jest wezwanie do uzupełnienia
dokumentacji. Uzupełnienia można dokonać tylko raz. W przypadku nieuzupełnienia
dokumentacji w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, kandydatura
pozostanie nierozpatrzona.
Formularze z załącznikami złożone w ramach naboru kandydatów na członków
Komitetu nie podlegają zwrotowi.

9. Jeżeli w pierwszym naborze na członków Komitetu, zgłosi się mniej niż 9
kandydatów spełniających wymogi określone w Regulaminie, przyjętym Uchwałą
Nr 800 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 roku, przeprowadzony
zostanie nabór dodatkowy. Nabór dodatkowy zostanie ogłoszony zgodnie z
niniejszym regulaminem oraz zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie,
przyjętym Uchwałą Nr 800 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 roku.
W przypadku bezskutecznego rozstrzygnięcia naboru dodatkowego Prezydent
Miasta Konina powoła Komitet składający się z kandydatów wyłonionych w I
naborze, których zgłoszenia spełnią wymogi określone w Regulaminie.
§ 3.
1. Informację o otwartym naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Konina: www.bip.konin.pl, na stronie www.konin.pl oraz
www.rewitalkonin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Konin.
2. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Dorota Czerniejewska, tel. 63 240 12 81,
e-mail: dorota.czerniejewska@konin.um.gov.pl.
§ 4.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie
Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji.
2. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 – Formularz wniosku zgłoszeniowego
b) Załącznik nr 2 – Rekomendacja dla kandydata Komitetu Rewitalizacji Miasta
Konina
c) Załącznik nr 3 – Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji Miasta
Konina
d) Załącznik nr 4 – Wykaz ulic z obszaru rewitalizacji miasta Konina

