
 

UCHWAŁA NR ………………….. 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

 
z dnia ……………………. r. 

 
 

W sprawie: wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 7ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1777) 
 

RADA GMINY ŁODYGOWICE 
uchwala, co następuje: 

 
 

§  1 
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§  2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

 
§  3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały  

Rady Gminy Łodygowice nr …………... 
z dnia …………….. 

 
Zasady wyznaczania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

 
Rozdział 1 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 
 

§1 
1. Komitet Rewitalizacyjny, zwany dalej Komitetem, powołuje Wójt Gminy Łodygowice w drodze 

zarządzenia. 
2. Komitet liczy 8 członków, w tym: 

1) po jednym mieszkańcu każdego sołectwa 
2) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Łodygowice 
3) dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Łodygowice lub jednostek organizacyjnych gminy 

Łodygowice 
3. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji. 
4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 1 osoby z każdego sołectwa decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
5. Informacja o naborze członków komitetu będzie upubliczniona w szczególności w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Łodygowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Rozdział 2 
Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

 
§2 

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta. 

 
§3 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy Łodygowice, powiadamiając pisemnie lub 
telefonicznie członków Komitetu. 

2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Komitetu. 
3. W skład prezydium wchodzą Przewodniczący Komitetu i Wiceprzewodniczący Komitetu. 
4. Wybór prezydium Komitetu następuje  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. 
 

§4 
1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczący Komitetu. 
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym: 

1) Ustala porządek i termin obrad Komitetu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Łodygowice 
2) Przewodniczy obradom Komitetu 
3) Reprezentuje Komitet 
4) Może zapraszać na posiedzenia Komitetu przedstawicieli organów, instytucji organizacji, 

które nie są reprezentowane w Komitecie 
5) Inicjuje i organizuje prace Komitetu 

 
 



§5 
1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu. 
2. W posiedzeniach może uczestniczyć Wójt Gminy Łodygowice lub osoba przez niego 

wyznaczona. 
3. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, telefonicznie lub 

w inny przyjęty przez Komitet sposób. 
4. Z posiedzenia komitetu sporządzany jest protokół i lista obecności. Protokół zawiera stanowisko 

Komitetu w konsultowanej kwestii i jest podpisywany przez wszystkich obecnych na 
posiedzeniu członków. 

5. Komitet może także uzgadniać swe stanowisko poza zwoływanymi posiedzeniami przekazywać 
je w formie pisemnej Wójtowi Gminy Łodygowice, przy czym pismo takie musi być podpisane 
przez co najmniej połowę członków Komitetu, w tym Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Komitetu. 
 
 

§6 
1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 
2. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 
 

 
§7 

Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy 
Łodygowice.  

 


