projekt

Uchwała Nr ……………
Rady Gminy w Raszynie
z dnia …………..

w sprawie: przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu
Rewitalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z poźn. zm.), art. 7 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Mając na celu realizację procesu rewitalizacji i zapewnienie partycypacji społecznej w ramach
prowadzonego procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 20162023 – Integracja Społeczna i Terytorialna, Rada Gminy w Raszynie przyjmuje Zasady Wyznaczania
Składu oraz Zasady Działania Komitetu Rewitalizacji stanowiące załącznik nr 1 do uchwały oraz
upoważnia Wójta Gminy Raszyn do powołania Komitetu Rewitalizacji na przyjętych zasadach.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777z późn. zm) zostały
określone zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zgodnie z Ustawą
opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji nie jest możliwe bez szerokiej partycypacji
społecznej. Obejmuje ona zgodnie z ustawą przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w
sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach
społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i
dialogu interesariuszy z organami Gminy Raszyn w sprawach dotyczących przygotowania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta. Zgodnie z art. 7
ustawy konieczne jest przygotowanie Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu
Rewitalizacji, które są przyjmowane w drodze uchwały Rady Gminy.
Zasady Wyznaczania Składu oraz Zasady Działania Komitetu Rewitalizacji zostały poddane procedurze
30 - dniowych konsultacji społecznych, zgodnie z art. 6 ust. 2 - 9, art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji. Konsultacje trwają od …………. do ……………….. są prowadzone przy
wykorzystaniu następujących form:
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej,
2. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną bądź formularz on - line,
3. Spotkania informacyjne,
4. Zbieranie uwag ustnych.
Powołanie Komitetu Rewitalizacji to ważny element udziału społeczności lokalnej w pracach nad
programem rewitalizacji, a także na etapie jego wdrażania i oceny.
Komitet Rewitalizacji jest jednym z elementów opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna, który umożliwi Gminie i innym
podmiotom w nim wskazanych aplikowanie o środki unijne na realizację zaplanowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.
Samo uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach
Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

