OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu
Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała
Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

I.

Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

1. Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, zwany dalej „Komitetem”, wspiera działania
Prezydenta

Miasta

Biała

Podlaska,

zwanego

dalej

„Prezydentem

Miasta”

w przygotowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu procesu rewitalizacji. Stanowi forum
współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, a także sprawuje funkcje
opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 oraz oceną
przebiegu rewitalizacji w mieście.
2. Komitet reprezentuje mieszkańców miasta Biała Podlaska, lokalne środowiska
gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy interesariuszy rewitalizacji miasta.
3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw odnoszących
się do procesu rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
4. Komitet opiniuje i bierze udział w przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta Biała
Podlaska i zarządzeń Prezydenta Miasta, związanych z rewitalizacją.
5. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2016-2025,
którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016 - 2025.
II. Zasady naboru członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska
1. Kandydatów na członków Komitetu mogą zgłaszać: Prezydent Miasta, Rada Miasta,
grupa minimum 15-tu mieszkańców, wspólnota mieszkaniowa, organizacja pozarządowa
lub przedstawiciele pracodawców.
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2. Spośród zaproponowanych kandydatów Prezydent Miasta powołuje skład Komitetu
w drodze Zarządzenia.
3. W skład Komitetu wchodzą interesariusze reprezentujący trzy sektory: sektor społeczny (w tym
przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych),
sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele samorządów gospodarczych, pracodawców
i pracowników) oraz sektor publiczny. Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie
Komitetu, przy czym reprezentanci sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50%,
a przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego nie mniej niż 20% każdy. Skład
Komitetu liczy łącznie nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 15 osób.
4. Kandydatura na członka Komitetu rozpatrywana jest na podstawie pisemnego zgłoszenia,
przesłanego w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl – w tytule
e-maila wpisując „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”, przesłanego pocztą lub
złożonego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy
urzędu – z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż skład docelowy Komitetu
Rewitalizacji Prezydent może zasięgnąć opinii Rady Miasta lub podjąć decyzje samodzielnie,
przy uwzględnieniu reprezentacji wszystkich trzech sektorów, tj. społecznego, gospodarczego
oraz publicznego.
6. Informacja o naborze członków Komitetu udostępniona zostanie publicznie na dedykowanej
stronie internetowej Gminy Miejskiej Biała Podlaska www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
7. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
8. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
9. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest Pan Łukasz Siekielewski, tel. 83 341 61 05,
e-mail: lukasz.siekielewski@bialapodlaska.pl.
III. Termin naboru członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska
Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 17.03.2017 r. do dnia
30.03.2017 r.
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Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej
formie niż w podanym poniżej wzorze formularza lub przesłane po upływie wyznaczonego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
2. Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
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