
Druk nr 853 

Projekt 

z dnia ........ . . 

UCHWALA nr ...... ./201 8 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia ..................... 2018 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
na terenie Gminy Miasta TorU!'l. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 20 17 r. poz. 1875 i 2232) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacj i 
(Dz. U. z 2017 r. poz. l 023, 1529 i 1566) uchwala się co następuje: 

Rozdział l 
Postanowienia ogólne 

§ l. Uchwa la określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacj i, 

zwanego dalej "Komitetem", na terenie Gminy Miasta Toruń. 

§ 2. Ilekroć w dalszej części Uchwały mowa jest o: 

l) ustawie- na leży przez to rozumieć ustawę z dnia 9 października 20 15 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 20 17 r. poz. l 023, 1529 i 1566); 
2) obszarze rewitalizacj i - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony Uchwałą Nr 513/ 16 

Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 201 6 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 

z 20 17 r., poz. 287); 

3) podobszarze rewitalizacji - należy przez to rozumieć podobszar okreś lony w za łączniku 

Nr lA do Uchwały Nr 513/ 16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia (Dz. 

Urz. Woj. Kuj-Pom. z2017 r., poz. 287); 

4) Prezydencie- należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Torunia; 

5) Przewodniczącym- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacj i; 
6) Sekretariacie Komitetu - należy przez to rozumieć dział Urzędu Miasta Torunia 

odpowiedzialny za realizację zadat'l z zakresu rewitalizacji . 

Rozdział 2 
Zasady wyznaczania składu Komitetu 

§ 3. l. W skład Komitetu wchodzi: 

l) 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacj i - po jednym przedstawicielu z każdego 
podobszaru rew italizacj i; 

2) 3 przedstawicieli (łącznie) właścicieli , użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów 
za rządzających nieruchomościami znajdującymi s ię na obszarze rewitalizacji, w tym 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych towarzystw budownictwa 
społecznego; 

3) 2 przedstawicieli mieszkar'lców Gminy Miasta Tonu'l spoza obszaru rewitalizacji; 



4) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zam i erzających prO\'-'adzić na obszarze Gminy 
Miasta Toruń działalność gospodarczą: 

5) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy 
Miasta Tonu1 działalność spo łeczną, w tym organizacji pozarządowych i gru p nieformalnych: 

6) 3 przedstawic ieli Gminy Miasta Tonu1 i jej jednostek organizacyjnych, wskazanyc h przez 
Prezydenta; 

7) 3 przedstawicieli Rady Miasta Torunia: 

8) po l przedstawicielu każdej z Rad Okręgu, działających na obszarze rewitalizacji; 

9) l przedstawiciel organów władzy publicznej ; 

l O) l przedstawiciel podmiotów, innych niż organy władzy publicznej. realizujących na obszarze 
rewitalizacji uprawnienia Skarbu PaJ1stwa. 

2. Kadencja Członków Komitetu trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 3 i jest jednolita. 

3. Pierwsza kadencja Członków Komitetu. o których mowa w § 3 ust. l pkt 6-1 O, za wyjątkiem 
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, trwa 2 lata i jest jednolita. 

4. Kadencja rozpoczyna s ię w dniu wej ścia w życie zarządzenia Prezydenta w spraw1e składu 

Komitetu. 

§ 4. l. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym 

za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzek ł środek karny w postac i utraty praw 
publicznych. 

2. Członkiem Komitetu może być tylko osoba pełnoletnia. 

§ 5. l. Kandydaci na Członków Komitetu, o któ1ych mowa w§ 3 ust. l pkt 1-5, wybierani są w trybie 
otwa11ego naboru, który odbywa się raz na 4 lata. 

2. Prezydent ogłasza nabór na członków Komitetu na co najmniej 30 dni przed końcem kadencji 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Ogłoszenie o naborze jest zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gm iny Miasta Toruń www.bip.torun.pl oraz na stronie internetowej 
www.rewitalizac ja.torun .pl . 

4. Pierwszy nabór na Członków Komitetu zostanie ogłoszony nie późn iej niż 30 dni od dnia wejśc ia 

w życie uchwały. 

§ 6. Kandydaci na Członków Komitetu, o których mowa w§ 3 ust. l pkt 6- 10, są wyznaczani przez 
odpowiednie jednostki, organy lub podmioty i zgłaszani Prezydentowi w terminie 30 dni od 
zawiadomienia o możliwośc i dokonywania zgłoszeó, zamieszczonego na stronie www. bip.torun .pl 
oraz na stronie internetowej www.rewita lizacja.torun.pl . 

§ 7. l. Ta sama osoba może być zg łoszona jako kandydat na Członka Komitettt reprezentujący tylko 
jedną kategorię podmiotów wskazanych w § 3 ust. l. 

2. W przypadku naruszenia zasady wskazanej w ust. 
naj wcześniej. 

przyjmowana j est kandydatura zgłoszona 

§ 8. l. Kandydaci na Członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. l pkt 1-5, winni przed-łożyć 

wraz z formularzem zgłoszeniowym , wg wzoru stanowiącego załączn ik Nr l do uchwały, listę 

poparcta, wg wzoru stanowiącego za-łącznik Nr 2 do uchwały, podpisaną przez co najmn iej 
odpowiednio: 

l) 20 pełnoletn ich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji. w przypadku przedstawiciela 
podobszaru rew i ta l izacj i; 



2) 5 właścic ieli , użytkowników wieczystych nieruchomości lub przedstawicieli pod miotów 
zarządzających nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacj i, w przypadku 
przedstawiciela właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów 

zarządzających nieruchomośc iam i znajdującymi s ię na obszarze rewital izacj i, w tym spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa spo łecznego; 

3) 20 pełnoletnich mieszkańców Gminy Miasta Toruń, w przypadku przedstawiciela mieszkańców 
Gminy Miasta Toruń, spoza obszaru rewitalizacji; 

4) 5 przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na teren ie Gm iny Miasta Toruó, 
w przypadku przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zam ierzających prowadzić 

na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność gospodarczą; 

5) 5 podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Toruń działalność społeczną, w tym 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w przypadku przedstawiciela podmiotów 
prowadzących łub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy M iasta Toruó działalność 

społeczną, w ty m organizacji pozarządowych i grup nieformałnych. 

2. W przypadku kandydata na Członka Komitetu - przedstawiciela właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości łub podmiotów zarządzających nieruchomościam i znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw 
budownictwa społecznego, wymagane j est złożenie ośw iadczenia potwierdzającego, iż kandydat jest 
właścici e lem, użytkown ikiem w ieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewital izacji miasta 
Torunia łub zarządzającym nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacj i miasta Torunia. 

3. W przypadku kandydata na Członka Komitetu - przedstawiciela podmiotów prowadzących łub 
zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Tonn'1, wymagane jest 
złożenie oświadczenia o prowadzeniu bądź zamiarze rozpoczęcia prowadzenia w term inie 
do 6 mies ięcy od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego, działalności gospodarczej łub zasiadan iu 
w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

działających na terenie Gminy Miasta Torlll1. 

4. W przypadku kandydata na Członka Komitetu - przedstawiciela podmiotów prowadzących lub 
zamierzaj ących prowadzić działa lność społeczną na terenie Gminy Miasta Torlll1, wymagane jest 
złożen ie oświadczenia o członkostwie w podmiocie prowadzącym działa lność społeczną, w tym 
organizacji pozarządowej łub grupie nieformalnej działającej na terenie Gminy Miasta Toru11, bądź 
zamiarze uzyskania członkostwa w terminie do 6 mies ięcy od dnia złożenia formularza 
zgłoszeniowego. 

5. W przypadku kandydata na Członka Komitetu- przedstawic ie la podmiotów Gminy Miasta Tonu'! 
i j ej jednostek organizacyj nych, Rady Miasta Torunia, Rad Okręgu działających na obszarze 
rewitalizacj i, organów władzy publicznej oraz podmiotów, reali zujących na obszarze rewitalizacj i 
uprawnienia Skarbu Państwa, wymagane j est przedłożen ie dokumentu potwierdzającego 

upoważnienie do reprezentacji danej jednostki, organu, podmiotu. 

6. Każdy kandydat na Członka Komitetu dołącza do formularza zgłoszeniowego oświadczenie 

o niekaralnośc i. 

7. Termin na złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wynosi 21 dni, licząc od dnia 
opublikowania ogłoszenia . 

8. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na Członka Kom itetu 
kierowane jest wezwanie o uzupełn ien ie dokumentacj i. Uzupełnienia dokumentacji będzie można 
dokonać tylko raz. W przypadku, gdy kandydat na Członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji 
w terminie 3 dni od otrzymania stosownej informacji- j ego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone. 

9. Dokumenty zl·ożone przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na Członków Komitetu nie 
pod legają zwrotowi. 



§ 9. l. Jeże li liczba wyłonionych Członków Komitetu jest mmeJsza niż liczby wskazane 
w poszczególnych kategoriach, okreś lonych w § 3 ust. l, procedurę naboru przeprowadza się 

ponownie w nieobsadzonych kategoriach, przy czym termin na złożenie wniosków na pozostające 
do obsadzenia miejsca może zostać skrócony do 7 dni. W przypadku bezskuteczności drugiego naboru 
miejsca, na które nie udało s ię wyłon ić członków, pozostają nieobsadzone. 

2. W przypadku niezgłoszenia przez poszczególne grupy interesariuszy ich przedstawicieli 
do Komitetu Rewitalizacj i, Komitet działa w składzi e, który udało się wyznaczyć. 

§ 10. l. Jeżeli liczba kandydatów na Członków Komitetu, których zgłoszenia spełnią wymagania, 
będzie większa niż maksymalna liczebność Komitetu, o której mowa w § 3 ust. l , o wyborze 
na Członka Komitetu w poszczególnych kategoriach decyduje Prezydent, mając na względzie 

zapewnienie reprezentatywności Komitetu. 

2. Kandydaci na Członków Komitetu niewybrani przez Prezydenta zostaną umieszczeni na liście 

rezerwowej. 

3. Lista Członków Komitetu ogłaszana jest w Biuletynie Informacj i Publicznej Gminy Miasta Torull 
www.bip.torun.pl oraz na stronie internetowej www.rewitalizacja.torun.pl. 

Rozdział 3 
Zmiana składu Komitetu 

§ 11. Procedura ustalenia nowego składu Komitetu ze względu na upływ kadencji rozpoczyna się 
najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji . 

§ 12. l. Prezydent odwołuje Członka ze składu Komitetu w przypadku złożenia przez Członka 
Komitetu rezygnacj i z pełnienia funkcji. 

2. Prezydent może odwołać Członka Komitetu w przypadku nieobecności na trzech kolejnych 
posiedzeniach Komitetu . 

3. Członkostwo w Komitecie wygasa w przypadku: 

l) skazania Członka prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub 
gdy sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych; 

2) ustania oko liczności wpływającej na możliwość reprezentowania przez Członka Komitetu tej 
kategorii podmiotów wskazanych w § 3 ust. l pkt 1-1 O, której jest przedstawicielem; 

3) niepodjęci a działalnośc i gospodarczej lub działalności społecznej przez Członka Komitetu -
w przypadku podmiotów wskazanych w § 3 ust. l pkt. 4-5, w terminie 6 miesięcy od dnia 
złożenia formularza zgłoszeniowego. 

4) śmierci Członka Komitetu. 

4. W przypadku odwołania Członka Komitetu lub wygaśnięc ia członkostwa, właściwy podmiot 
uprawniony wyznacza innego przedstawiciela. 

§ 13. l. W przypadku ustania członkostwa którejkolwiek z osób wchodzących w skład Komitetu, 
Prezydent powołuje brakującego Członka Komitetu z listy rezerwowej, o której mowa w § l O ust. 2, 
a w przypadku braku listy rezerwowej, w drodze naboru uzupełniającego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
Przepisy § 5-l O stosuje się odpowiednio. 

2. Kadencja Członka Komitetu wybranego w naborze uzupełniającym, o którym mowa w ust. l , 
wygasa wraz z kollcem kadencji Członka Komitetu, którego zastąpił. 

3. Naboru uzupełniającego nie przeprowadza s ię, jeże li termin jego ogłoszenia przypadalby 
w okresie 9 mies ięcy przed zakończeniem kadencji Komitetu. 



Rozdział 4 
Posiedzenia Komitetu 

§ 14. l. Komitet działa kolegialnie w obecności co najmniej połowy jego ustalonego faktycznie 
składu. 

2. Pierwsze posiedzen ie Komitetu po ustaleniu składu lub upływie kadencji dotychczasowego 
Przewodniczącego, zwołuje Prezydent w terminie 30 dni od ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, Prezydent wskazuje Przewodniczącego na okres 
4-letniej kadencji. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu zostaje wybrany Zastępca Przewodniczącego przez i spośród 
Członków Komitetu, o których mowa w§ 3 ust. l na okres 4-letniej kadencji . 

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większośc ią głosów 

przy obecności co najmniej połowy Członków Komitetu. 

§ 15. l. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący. 

2. Zastępca Przewodniczącego kieruje pracami Komitetu w przypadku nieobecności 

Przewodniczącego a także wykonuje inne czynności należące do Przewodniczącego w przypadku jego 
nieobecności łub niewykonywania obowiązków z innych przyczyn. 

3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Dodatkowe posiedzenie Komitetu może zostać zwołane na wniosek Prezydenta łub co najmniej 
5 Członków Komitetu. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawierający uzasadnienie zwołania posiedzenia Komitetu, 
kierowany j est do Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

6. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Przewodniczącego posiedzenie Komitetu Rewitalizacj i 
może zostać odwołane lub przesunięte na inny termin . 

§ 16. l. Informacje dotyczące terminu, miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, przewidywany 
porządek posiedzenia oraz materiały, które będą przedmiotem obrad powinny być przekazane 
Członkom Komitetu na co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem Komitetu. 

2. Przewodniczący ze swojej inicjatywy łub na uzasadniony wniosek Członka Komitetu, może 

na początku każdego posiedzenia wprowadzić zmiany w porządku obrad, o ile zmiana ta zyska 
akceptację co najmniej 50% Członków obecnych na posiedzen iu Komitetu. 

3. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, do którego wpisuje się wszystkie 
ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest lista obecnośc i . 

Przewodniczący akceptuje protokół swoim podpisem. 

§ 17. l. W pos iedzeniach Komitetu mogą brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji łub mne 
osoby zaproszone przez Przewodniczącego łub Prezydenta z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Udział eksperta lub innej osoby zaproszonej przez Przewodniczącego, skutkuj ący koniecznością 

poniesienia wydatku z budżetu Miasta Torunia, wymaga uzyskania zgody Prezydenta. 

3. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniach Komitetu z głosem doradczym, bez prawa 
do głosowania. 

§ 18. Za udział w posiedzeniach Komitetu, nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów 
podróży, z zastrzeżen iem § 17 ust. 2. 



Rozdział 5 
Sposób ustalania stanowiska Komitetu 

§ 19. l. Stanowisko Komitetu przyjmowane jest w drodze głosowania . zwykłą większością głosów 

Cz łonków obecnych na posiedzeniu Kom i te tu. z zastrzeżen iem ust. 4 

2. W przypadku równowagi g łosów. decydttiącym j est głos Przewodniczącego. 

3. W przypadku nieobecnośc i Przewodniczącego. decydujący głos podczas równowagi głosów ma 
Zastępca Przewodniczącego . 

4. W przypadku, gdy głosowanie wykaza ło 50% lub więcej głosów .. wstrzym uj ących się·· , dyskusja 
w sprawie jest kontynuowana, a następnie glosowanie odbywa s i ę ponownie. 

5. W przypadku. gdy Komitet będzie zajmował stanowisko w drodze głosowania: 

l) Członkowie wyznaczeni przez Prezydenta nie b iorą udzialu w głosowan i u , jeże! i dotyczy ono 
projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Prezydenta; 

2) Członkowie nie biorą udz iału w głoso ."vaniu. j eże li zw iązane jest ono z planowanym i przez nich 
do realizacji projektami. 

Rozdział 6 
Obsługa prac Komitetu 

§ 20. l . Obsługę organizacyj ną Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu. 

2. Do zadań Sekretariatu Komitetu należy w szczególnośc i : 

l) przygotowywanie oraz przekazywanie Członkom Komitetu materi ałów i projektów 
dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, zaopiniowania lub zatwierdzania przez Komitet; 

2) sporządzani e protoko łów z posiedze r1 Komitetu; 

3) wsparcie Przewodniczącego w realizacj i zadań na łożonych na niego ni niejszą uchwalą: 

4) gromadzeni e i przechowywanie dokumentacji zw iązanej z posiedzeniami Komitetu. 

Rozdział 7 
Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza s ię Prezydentowi Miasta Torun ia. 

§ 22. Uchwała wc hodzi w życ ie z dniem podj ęc ia. 
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UZASADN IENIE 

do proj ektu uchwały Rady Miasta Torunia druk nr 853 

w sprawie okreś lenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie 
Gminy Miasta Toruń . 

l. Rzeczywisty stan dziedziny objetej regulacją. 
Od roku 20 I 5 proces rewitalizacji może być prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 

9 października 20 15 r. o rewitalizacj i (Dz. U. z 20 17 r. , poz. l 023 i poz. 1529) (dalej: ustawa). Celem 

ustawy jest okreś lenie zasad oraz trybu przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji na terenie 

gminy. Zgodnie z ustawą rewital izacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działan ia na 

rzecz loka lnej spo łeczności, przestrzeni i gospodarki , skoncentrowane terytoria lnie, prowadzone przez 

interesariu szy rewita lizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacj i. 

Gm ina Miasta Torull przygotowuje Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 zgodnie 

z zapisami ustawy, które to obl igują gminę m.in. do podjęcia ki lku uchwał tj. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i o bszaru rewital izacji ; o przystąpieniu do sporządzen ia gm innego programu 

rewital izacji; w sprawie przyjęc ia gminnego programu rewita lizacji ; w sprawie zasad wyznaczan ia 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewita lizacji. Rada Miasta Torunia podj ęła w dn iu 29 grudnia 

2016 r. uchwałę nr 5 13/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacj i 

na terenie miasta Torunia oraz w dniu 23 lutego 201 7 r. uchwałę nr 539/ 17 o przystąpieniu do 

sporządzen ia Programu Rewitalizacj i Torunia do roku 2023. 

Jednym z e lementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie 
i ocenę rewita lizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy j est powołanie Komitetu 

Rewitalizacj i. Zadaniem Komitetu j est dostarczanie w procesie rewitalizacj i opini i i stanowisk, które 

maj ą pomóc gminie w prawidłowym kształtowaniu j ego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe 

będzie prowadzenie dia logu na temat planowanych rozwiązall , sposobu ich realizacj i oraz ewa luacji 

rewitalizacji . Komitet stanowi łączn ik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami 

rewita lizacj i, stanowiąc jeden ze środków zapewnienia partycypacyj n ego charakteru rewita lizacji oraz 

pełn i funkcję opin iodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Torunia. 

Podj ęc ie uchwały zostało poprzedzone konsul tacjami społecznymi przeprowadzonymi 

zgod nie z art. 5 i 6 ustawy. Z zebranych w trakcie konsul tacj i społecznych uwag wynika, że zasadne 

jest wprowadzenie w zapisach proj ektu przedmiotowej uchwały zmian. Modyfi kacj e dotyczą 

wydłużenia kadencji Członków Komitetu do 4 ł at, za wyjątkiem części członków pierwszego składu 

Komitetu, których kadencj a trwałaby 2 lata, zmiany nazwy Rozdziału 5, doprecyzowania kompetencj i 

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu oraz listy osób udzielających poparcia kandydatom na 

Członków Komitetu. 

Prezydent niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały, powołuj e w drodze 

zarządzenia Komitet Rewitalizacji. Wobec powyższego, Gmina Miasta Toruń przygotowując PRT 

zgod nie z wytycznymi ww. ustawy, zobowiązana j est do powołania Komitetu Rewita lizacji. 

2. Potrzeba i cel wydania uchwały. 

Ustawa o rewita lizacj i nakłada obowiązek powołania Komitetu Rewita lizacji, który stanowi 

organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Torunia. Zasady wyznaczania składu oraz zasady 

dz iałania Komitetu Rewita lizacj i okreś la w drodze uchwały rada gminy, przed uchwaleniem gminnego 

programu rewita lizacj i a lbo w terminie nie d·luższym niż 3 mies iące, licząc od dnia jego uchwa lenia. 

Zasady wyznaczan ia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacj i ustala s ię, uwzględniając 

funkcję Komitetu oraz zapewniając wyłanian ie przez interesariuszy ich przedstawicieli . 



3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 

Uchwała w sprawie okreś lenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji nie stanowi aktu prawa miejscowego. Ustawa nakłada obowiązek stosowania zasad 

ram czasowych związanych z uspołecznieniem procesu, zarówno delimitacji obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji; opracowywania gminnego programu rewitalizacji jak i wyznaczan ia 

skład u i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. Powstanie forum współpracy i dialogu interesariuszy 

rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, co wypełni tym samym jeden z obowiązków nakładanych przez ustawę w zakresie 

zapewn ienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji. 

4. Przewidywane skutki wprowadzonej regulacji (np. finansowe, gospodarcze, społeczne, moralne, 

inne). 

Wprowadzona regulacja wywoła głównie skutki społeczne tj. włączenie spo łeczne 

interesariuszy rewitalizacji w proces przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Skutki 

finansowe zw iązane będą z obsługą organizacyjną Komitetu Rewitalizacji, którą zapewnia Prezydent 

M i as ta Torunia. 



Załączn ik nr l 
do projektu uchwały nr 853 z dnia ... .. . ... . ... . . 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Toruń 

L Dane dotyczące kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Toruń: 

1) Imię i nazwisko 

2) Adres zameldowania 

3) Nr telefonu 

4) Adres e-mail 

5) Adres do korespondencji (inny niż 
adres zameldowania) 

II. Zgłaszam swojq kandydaturę na Członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Toru1i 
w ramach jednej z pięciu poniższycli kategorii: 
(prosimy o znaczenie odpowiedzi, stawiając znak X w okienku) 

l) Kategoda 1. Jestem: 

D przedstawicielem mieszkal'lców obszaru rewitalizacj i wyznaczonego uchwałą Nr 513/16 Rady 
Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Dołączam do niniejszego formularza: 
a) li stę poparcia mojej kandydatury podpi saną przez minimum 20 pełno l etn ich mieszkat'lców danego 
podobszaru rewitalizacj i, 
b) oświadczenie o niekara lnośc i . 

2) Kategoria 2. Jestem: 

D przedstawicielem właścicieli * l użytkowników wieczystych nieruchomości* l podmiotów 
zarządzaj ących nieruchomośc iami znajdującymi s ię na obszarze rewitalizacji, w tym spó łdziel ni 

mieszkaniowych, wspó lnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego*. 

Dołączam do niniejszego formularza: 
a) li stę poparcia moj ej kandydatury podpisaną przez m1111mum 5 właścicie li l użytkowników 

wieczystych n ieruchomośc i l podmiotów zarządzających nieruchomościami położonym i na obszarze 
rewitalizacj i, 
b) oświadczenie, i ż jestem właścicie lem* l użytkown i kiemwieczystych n ieruchomośc i położonej na 
obszarze rewitalizacji* l przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonym i 
na obszarze rewita lizacj i*, 
c) oświadczenie o niekaralnośc i . 

*właściwe proszę podkreślić 



3) Kategoria 3. Jestem: 

O przedstawicielem mieszkat'lców spoza obszaru rewitalizacji. 

Dołączam do niniejszego formularza: 
a) listę poparc ia mojej kandydatury podpisaną przez minimum 20 pełnoletnich mieszkat'lców Gminy 
Miasta Torut1, 
b) oświadczenie o niekaralności. 

4) Kategoria 4. Jestem: 

O przedstawicielem podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy 
Miasta Toruń działalność gospodarczą. 

Dołączam do niniejszego formularza: 
a) listę poparcia mojej kandydatury podpisaną przez mmtmum 5 przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 
1829 z późn . zm.), 
b) oświadczen ie o prowadzeniu działalności gospodarczej* l zam iarze rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia formu larza zgłoszeniowego* l 
zas iadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym*, 

c) oświadczenie o niekaralności . 

*właściwe proszę podkreślić 

5) Kategoria S. Jestem: 

O przedstawicielem podmiotów prowadzących działalność społeczną, w tym organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych na terenie Gminy Miasta Torut1. 

Dołączam do niniejszego formularza: 
a) li stę poparcia mojej kandydatury podpi saną przez m1n1mum 5 organi zacj i pozarządowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn.: Dz. U z 20 16 r., poz. 181 7 z późn. zm.) prowadzących swoją działalność na terenie 
Gminy Miasta Torul1, 
b) oświadczenie o członkostwie w organizacj i prowadzącej dzia łalność społeczną w tym organizacj i 
pozarządowej lub grupie nieformalnej działającej na terenie Gminy Miasta Torut1* l zamiarze nabycia 
członkostwa w terminie do 6 mies ięcy od dnia złożenia formu larza zgłoszen iowego* . 

*właściwe proszę podkreślić 

c) oświadczenie o n iekaralności. 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu naboru 
i członkostwa w Komitecie Rewitalizacj i Gminy Miasta Torut1 zgodnie z ustawą z dnia 29 s ierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20 16 r. poz. 922). 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
ROZ\\" :J ,.~,-~ ,, -- _ 1. c~" sr.ego 



Załącznik m 2 
do projektu uchwały nr 853 z dnia . ............. . 

LISTA POPARClA 

Zostałcm/zostałam poinfom1owany/poinformowana o tym, że: administratorem przekazanych w li śc i e poparcia danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Torunia. Dane zbierane są w celu rekrutacj i do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Torui1 oraz ewentualnego członkostwa w Komitecie i mogą być 
udost<;:pniane jedynie podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Mam prawo dost<;:pu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak od ich podania uzależniona jest możliwość poparcia kandydata do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Torut1. 

l 
- --

Lista poparcia dla ............................ . .... . .. ..... . ... ... . .... ... .......... . ... , 

kandydata/kandydatki do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Tonu1 

l 

l Lp. lmię i nazwisko l Nazwa instytucji Adres zamieszkania l Adres instytucji Podpis 

' - - --l l. 

2. 

---- - - -
"! 
.). 

4. 

l ------
5. 

l l l 

l 
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l l l 
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