
 

 

O G Ł O S Z E N I E o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji 

Burmistrz Szczuczyna zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 217/XXXI/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z 

dnia 10.03.2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.  

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z 

organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Szczuczyn (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza 

Szczuczyna w zakresie rewitalizacji. 

Komitet powołuje Burmistrz Szczuczyna w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu 

zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn. 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI 

W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż  10  przedstawicieli interesariuszy, innych niż przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 

1) nie więcej niż 2  przedstawicieli jednostek organizacyjnych władz samorządowych, 

2) nie więcej niż 2 przedstawicieli z sektora edukacji, 

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego, zgłoszonych przez 

reprezentatywne organizacje przedsiębiorców i pracodawców, 

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy 

Szczuczyn,  

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli służb mundurowych, 

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli duchowieństwa gminy Szczuczyn.  

 

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy. W przypadku zgłoszenia większej ilości 

kandydatów niż maksymalna liczba miejsc w Komitecie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie 

przysługuje wynagrodzenie ani dieta.  

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU 

REWITALIZACJI  

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji. Nabór 

członków do Komitetu prowadzony będzie od 13 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. za pomocą 

deklaracji, której wzór dostępny jest w Punkcie ds. Rewitalizacji mieszczącym się na parterze budynku 

Urzędu, na stronie internetowej w Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w zakładce: „Rewitalizacja” oraz 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć na 

adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 10 do dnia 

20 marca 2017 r.  

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 


