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Czym jest Komitet Rewitalizacji? 
 
 

Forum współpracy i dialogu  
między organami gminy a interesariuszami procesu rewitalizacji 

 
 organ opiniodawczo-doradczy  

dla Prezydenta Miasta przy wdrażaniu GPR 
 
  

ustawa o rewitalizacji – 2015 r. 



KOMITET  
REWITALIZACJI 



Skład Komitetu Rewitalizacji 

 
1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A. 

 
1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów 

 
2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek mu podległych 

 
2 przedstawicieli Rady Miejskiej Leszna 

 
2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup 
nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden  
z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze 
polityki społecznej 

 
2 osoby prowadzące działalność gospodarczą 

 
1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji 

 
1 osoba będąca przedstawicielem wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji 

 
1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji 

 
3 mieszkańców obszaru rewitalizacji 



Sposób wyboru Komitetu Rewitalizacji 

 
WSKAZUJE PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ 

OTWARTY NABÓR 

 
MIESZKAŃCY 

PRZEDSTAWICIEL 
WSPÓLNOTY 

WŁAŚCICIEL 
NIERUCHOMOŚCI 

PRZEDSIĘBIORCY PRZEDSTAWICIELE 
NGO 

 
URZĘDNICY 

 
WSKAZUJE PREZYDENT 

 
URZĘDNICY 
 
URZĘDNICY 

 
WYŁANIA ZE SWEGO GRONA 
LESZCZYŃSKA RADA SENIORÓW 

 
WSKAZUJE ZARZĄD PKP S.A. 



Sposób wyboru Komitetu Rewitalizacji 
 

OTWARTY NABÓR 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

 

POTWIERDZENIE LISTĄ POPARCIA 

 

20 pełnoletnich  
mieszkańców 

- 
Mieszkańcy oraz właściciel 

nieruchomości 

 

20 przedstawicieli 
wspólnot mieszkaniowych 

- 
Przedstawiciel wspólnoty 

 

5 przedsiębiorców /  
5 przedstawicieli NGO 

- 
Przedsiębiorcy / NGO 



Sposób wyboru Komitetu Rewitalizacji 

JEŚLI 
Liczba zgłoszeń większa niż minimalna liczba przedstawicieli  

 

O wyborze decyduje Prezydent 

JEŚLI 
Liczba zgłoszeń mniejsza niż minimalne wartości 

 

Ponowny nabór (do trzech miesięcy od pierwszego 
posiedzenia Komitetu) 



Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji 

 

Członkostwo w Komitecie ustaje w wyniku: 

 

• Śmierci 
• Osobistej rezygnacji złożonej na piśmie 
• Ustania stosunku pracy lub zakończenia pełnienia funkcji 
• Wygaśnięcia mandatu radnego 
• Wykluczenia na wniosek 2/3 członków 
• Nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Komitetu 

 



Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

 

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny 
- za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie 

 

Kadencja Komitetu – 3 lata 
 

Członek Komitetu pełni funkcję nie dłużej niż 2 kadencje 



Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji 

 

Pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Leszna 
 

Pierwsze posiedzenie – wybór Przewodniczącego i Zastępcy 
 

Posiedzenia Komitetu zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej 
raz na kwartał 
 

Informacje nt. terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad – co 
najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem 
 

Protokół / lista obecności 



Udział ekspertów itp. w posiedzeniach 

 

Możliwy udział ekspertów, przedstawicieli podmiotów uczestniczących w 
rewitalizacji i innych osób zaproszonych przez Przewodniczącego lub 
Prezydenta Miasta 

 

Osoby zaproszone – mają głos doradczy, bez prawa do głosowania 



Zajmowanie stanowiska przez Komitet 

 

Stanowisko wyrażane w formie opinii – w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów 

 

Obecność co najmniej połowy członków 
 

Równa liczba głosów = decydujący głos Przewodniczącego 
 

Członkowie Komitetu będący przedstawicielami UML / jednostek 
podległych nie głosują w sprawach projektów dokumentów, których 
opracowanie jest zadaniem Prezydenta Miasta Leszna 



Obsługa prac Komitetu 

 

Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia SEKREATRIAT 
KOMITETU – komórka organizacyjna UML odpowiedzialna za rewitalizację 
 

Zadania Sekretariatu: 
• uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu, bez prawa głosu, 
• sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu, 
• powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce 

posiedzenia, 
• przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komitetu, 
• gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, 
• informowanie opinii publicznej o działaniach Komitetu. 
 



Konsultacje społeczne  
 

14.12.2017 r. – 13.01.2018r. do godz. 15.00. 

 

• Wypełnienie i dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub 
drogą korespondencyjną na adres Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta 
Leszna: Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,  

• przesłanie wypełnionego formularza elektronicznie, na adres: 
rewitalizacja@leszno.pl bądź przez portal www.konsultacje.leszno.pl 

• Udział w innych formach konsultacji: 
  



Konsultacje społeczne  

 

14.12.2017 r. – 13.01.2018r. do godz. 15.00. 

 
1) Konferencja i zbieranie uwag w postaci ankiet – 14.12.2017r. w 

godz.  10.00 – 14.00 w Ratuszu w Lesznie,  
2) Spotkanie z przedstawicielami instytucji publicznych oraz 

przedsiębiorcami – 8.01.2018 r., godz. 14.00 – 16.00 w Stacji Biznes, pl. 
Metziga 1,  

3) Warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi 
liderami i mieszkańcami – 8.01.2018 r., godz. 16.30 – 18.30 w Stacji 
Biznes, pl. Metziga 1. 
 



 

Zapraszam do zgłaszania uwag 
Zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur 


