
 

 

 

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKÓW 

KOMITETU REWITALIZACJI 

§1. 

 

1. Prezydent Miasta Leszna ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie 

z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z 

dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji.  

 

2. Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji dotyczy 2 osób będących przedstawicielami wspólnot 

mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji 

 

3. W skład Komitetu Rewitalizacji, na nieobsadzone miejsca wejdą pełnoletnie osoby, mieszkające w 

Lesznie, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, którzy podlegają procedurze 

otwartego naboru uzupełniającego. 

 

§2. 

1. Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 16 maja do 30 maja 

2018 roku. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne 

wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w jeden 

z wybranych sposobów: 

a) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@leszno.pl, w tytule e-maila 

wpisując: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji" lub 

b) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 

15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy 

się data wpływu do Urzędu) lub 

c) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a (pierwsze piętro) w godzinach 

pracy Urzędu. 

3. Wniosek zgłoszeniowy składa się z 3 części: I Dane podstawowe, II Oświadczenia Kandydata, III Lista 

poparcia. 

4. W części III wniosku zgłoszeniowego Kandydat zobligowany jest do zebrania minimum 20 podpisów 

osób udzielających poparcia.  

5. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na 

wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

§ 3. 

mailto:rewitalizacja@leszno.pl


 

 

 

 

1. Informację o otwartym naborze uzupełniającym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl, na stronie www.leszno.pl oraz www.rewitalizacja.leszno.pl 

oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna. 

2. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Katarzyna Plewka, tel. 65 529 46 35, e-mail: 

kplewka@leszno.pl 

§ 4. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin dotyczący 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

2. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz wniosku zgłoszeniowego (do pobrania ze strony 

www.rewitalizacja.leszno.pl) 

b) Załącznik nr 2 – Wykaz ulic z obszaru rewitalizacji miasta Leszna 
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